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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30 zákona 
o vodovodech a kanalizacích, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 7. 6. 2021 podala  

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec 
na Hané 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

s c h v a l u j e 

dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích 

Kanalizační řád Bílovice-Lutotín 

Obec Bílovice-Lutotín 

(dále jen „kanalizační řád“). 
 
Kanalizační řád se schvaluje do doby podstatných změn v jeho rozsahu nebo obsahu. 

 

Kanalizační řád se schvaluje za této podmínky: 

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za 
kterých byl schválen a toto doplnění či změnu předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 správního řádu): 

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 
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Odůvodnění: 

Dne 7. 6. 2021 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno řízení ve věci schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a 
kanalizacích.  

Bylo požádáno také o zrušení rozhodnutí zn. OŽP 1202/2020, kterým byl schválen kanalizační 
řád pro místní část Lutotín. Kanalizační řád byl schválen do doby podstatných změn v 
jeho rozsahu nebo obsahu. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně v rozsahu kanalizačního 
řádu, rozhodnutí zn. OŽP 1202/2020 pozbylo platnosti.  

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení řízení ve věci schválení kanalizačního řádu dle § 
14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, přípisem č.j. PVMU 85368/2021 40 dne 24. 6. 
2021. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města 
Prostějova, obce Bílovice-Lutotín a města Kostelec na Hané po dobu 15 dní. Vodoprávní úřad 
usnesením stanovil, že ve lhůtě do 26. 7. 2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.  

Kanalizační řád zpracoval Petr Němeček, STAVING engineering, IČO 25334107, Bylinková 14, 
Nemilany, 783 01  Olomouc 18 v květnu 2021.  

Předložený kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod z veřejné splaškové 
kanalizace na území obce Bílovice-Lutotín. Odpadní vody jsou likvidovány na ČOV Kostelec na 
Hané a po vyčištění vypouštěny do povrchových vod – ostatní vodní linie Mlýnská strouha. 
Vypouštění odpadních vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem. Žadatel 
doložil 2 paré kanalizačního řádu. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a v ustanoveních vyhlášky č.428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že schválením kanalizačního řádu 
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, 
projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných 
skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního 
řádu): 

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech. 

Podle § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad 
uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů bylo v řízení doručováno 
veřejnou vyhláškou. 

Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.  
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, odboru zemědělství a životního prostředí, Jeremenkova 40a, Olomouc, 
podáním u zdejšího správního orgánu. 
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 správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Bílovice-Lutotín a Městský úřad Kostelec na 
Hané vyvěsí rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a 
sejmutí vrátí zpět zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 
 

 
Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je: 
pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností 
v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí 
Magistrátu města Prostějova. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
  
Mgr. Adéla Skoupilová v.r. 
referent odboru životního prostředí 
 
 
 
Vyplní Magistrát města Prostějova, Obec Bílovice-Lutotín, Město Kostelec na Hané: 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno dne:…………………………   Sejmuto dne:……………………………. 

 

Datum, razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 

 

 

 
Obdrží: 

a) účastníci řízení do vlastních rukou: 
1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 
2. Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9 
 

b) ostatní účastníci řízení - obdrží veřejnou vyhláškou 
 

c) dotčené orgány: 
4. Obecní úřad Bílovice-Lutotín – vývěska 
5. Město Kostelec na Hané - vývěska 
6. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí - vývěska 
 

d) ostatní: 
7. A/A 3x 
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