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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

1.                                      OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

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

(dále jen "žadatel") dne 7. 6. 2021 podal žádost o schválení kanalizačního řádu: 

Obec Bílovice-Lutotín 

Kanalizační řád Bílovice-Lutotín 
 
a žádost o zrušení rozhodnutí zn. OŽP 1202/2020 o schválení kanalizačního řádu pro místní 
část Lutotín. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

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, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení ve věci schválení 
kanalizačního řádu dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

 

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě 
vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové kanalizační sítě obce Bílovice-Lutotín. 
Odpadní vody jsou dále odváděny do kanalizace a ČOV Kostelec na Hané. Účelem 
kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje 
vypouštět odpadní vody do kanalizace z určeného místa, v určitém množství a v určité 
koncentraci znečištění. 

 

2.                                                        USNESENÍ 
 

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, 
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(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, 

určuje 

podle § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení lhůtu  

do 26. 7. 2021 

k uplatnění námitek ke správnímu řízení o schválení „Kanalizačního řádu“, obec Bílovice-
Lutotín, podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. K později uplatněným 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

 
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 

 
Odůvodnění: 

Na žádost Obce Bílovice-Lutotín bylo zahájeno řízení ve věci schválení kanalizačního řádu 
Obce Bílovice-Lutotín ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Současně 
žadatel požádal o zrušení rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu pro místní část Lutotín, 
který byl schválen rozhodnutím zn. OŽP 120/2020 ze dne 17. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že byl 
zpracován nový kanalizační řád pro obec Bílovice-Lutotín, místní části Bílovice i Lutotín, se 
rozhodnutí stalo bezpředmětným, a proto bylo požádáno o zrušení rozhodnutí 
zn. OŽP 1202/2020.  

Dle § 39 odst. 1 správního řádu správní orgán určí účastníkům řízení přiměřenou lhůtu 
k provedení úkonu, pokud ji nestanovil zákon a je-li toho zapotřebí. Proto vodoprávní úřad 
současně s oznámením o zahájení řízení určil účastníkům řízení v souladu s § 39 odst. 1 
správního řádu lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a poučil je, že 
k později podaným námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Veškerá práva a povinnosti účastníka řízení stanovuje správní řád. Ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 2 správního řádu má účastník řízení zejména následující práva a povinnosti: 

1. navrhovat a označovat důkazy na podporu svých tvrzení 
2. činit jiné návrhy 
3. vyjádřit v řízení své stanovisko 
4. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
5. požádat správní orgán o přiměřené prodloužení této lhůty. 

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

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

 
Poučení: 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 
Olomouc,  podáním učiněným 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. Podané odvolání nemá v souladu s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 

Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Bílovice-Lutotín a Městský úřad Kostelec na 
Hané vyvěsí vyhlášku na úřední desce po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a 
sejmutí vrátí zpět zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 
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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, Obecní úřad Bílovice-Lutotín, Město Kostelec na Hané: 

 

 

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne:……………………………………. 

 

Oznámení bylo sejmuto z úřední desce dne: ……………………………………….. 

 

 

       Datum, razítko, podpis : 

 

 

 

 

Upozornění: 

Do vydání rozhodnutí žadatel doloží 1x paré Kanalizačního řádu v tištěné podobě. 
 
 
Obdrží: 

a) účastníci řízení do vlastních rukou: 
1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 
2. Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9 
 
b) ostatní účastníci řízení: 
3. 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 2x 
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