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Rozhodnutí 
č. 40/2022 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů 
a kanalizací dle §§ 25 a 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný úřad podle ustanovení §§ 10 
a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení  

 

schvaluje 
 

dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 
„Kanalizační řád stokové sítě obec Bělov“ 

 

pro účastníky řízení (vlastníky kanalizací) dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů: 

1. obec Bělov, č.p. 77, 768 21 Kvasice, IČ 00287032 
 

Jedná se o kanalizace v majetku obce Bělov, která je zároveň provozovatelem této kanalizace: 
- Kanalizace v obci Bělov – číslo majetkové evidence 7205-602019-00287032-3/1 

 

Kanalizační řád se schvaluje na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Odůvodnění: 
Dne 02.03.2022, byla Městskému úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí doručena žádost obce Bělov, 
č.p. 77, 768 21 Kvasice, v zastoupení Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice o 
schválení Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bělov. 
 

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí zahájil správní řízení veřejnou vyhláškou. Oznámení o 
zahájení řízení doručil přípisem ze dne 15.03.2022, č.j. OŽP/10206/2022/HEJ účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům státní správy s upozorněním, že námitky a připomínky k projednávané žádosti je možno podat 
nejpozději do konce lhůty stanovené Usnesením č. 28/2022 ze dne 15.03.2022 a že na námitky podané 
později nelze brát zřetel. 
 

Ve stanovené lhůtě se k podkladům pro vydání rozhodnutí nikdo nevyjádřil a nebyly podány žádné námitky 
nebo připomínky. Po provedeném řízení rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor životního 
prostředí MěÚ Otrokovice oznámení o zahájení řízení dle § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly MěÚ Otrokovice, OŽP známy, se oznámení 
o zahájení řízení doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou. 
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Okruh účastníků byl vymezen: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

- obec Bělov, č.p. 77, 768 21 Kvasice, IČ 00287032 
v zastoupení Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 

 

Účastníci dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
- dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí (§ 83 odst. 1správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u 
MěÚ Otrokovice, odboru životního prostředí.  
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady MěÚ Otrokovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Jakub Hejtmánek 
referent odboru 
 
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. Současně dle § 25 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a to také po dobu 15 - ti dnů. 
 
 
Vyvěšeno: ..................…  
 
 
Sňato: ............................. 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí a současně zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
 
Poznámka 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního 
řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3 
správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje tj. Městský úřad Otrokovice. 
 
Doručuje se: 
1. doručováno do vlastních rukou: 

- Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 
 

2. doručováno formou veřejné vyhlášky: 
- dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech 

 

3. na vědomí: 
 

- MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 - ti dnů, a vrácení MěÚ 
Otrokovice, OŽP 

- OÚ Bělov se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět 
- Obec Bělov, č.p. 77, 768 21 Kvasice 
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