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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 9. 6. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“), § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a § 66 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel
dne 1.6.2020 žádost zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO, IČ: 45671745, se sídlem Kotkova 20, 669 02 Znojmo, o schválení
doplňku ke stávajícímu kanalizačnímu řádu stokové sítě obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u
Miroslavi. Tento doplněk ke stávajícímu kanalizačnímu řádu se vztahuje na vypouštění
odpadních vod do stokové sítě obce Damnice zakončené čistírnou odpadních vod - ČOV
Miroslav.
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:
SK Damnice SS Damnice 6212-624675-45671745-3/1
Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:
6212-695378-00293164-4/1
Vlastník kanalizace a ČOV:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo
Provozovatel kanalizace:
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Zpracovatel doplňku ke kanalizačního řádu:
Ing. Martina Otepková, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, Kotkova 20, 670
25 Znojmo, květen 2020.
Stávající kanalizační řád, schválený rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne
11.11.2015 pod č.j.: MUMK 22803/2015, řeší zajištění dodržování stanovených limitů v
množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do stokové sítě obce Damnice zakončené
čistírnou odpadních vod - ČOV Miroslav. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek,

za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami.
Předložený doplněk ke stávajícímu kanalizačnímu řádu se vztahuje k lokalitě v západní části
obce Damnice, která je určená pro výstavbu nových rodinných domů, odkud budou splaškové
vody odváděny gravitačně oddílnou kanalizací do stávající splaškové kanalizace obce.
Vodoprávní úřad tímto oznamuje, v souladu s ust. § 115 vodního zákona a ust. § 47 odst. 1
správního řádu, zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38
správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy ve lhůtě do 7. 7. 2020. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popřípadě důkazům nebude, podle ust. § 115 odst. 8) vodního zákona, přihlédnuto.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich
totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Případně je třeba předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho
nedílná součást.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů správního řízení u Městského úřadu
Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský
Krumlov, a to v úřední dny pondělí a středa od 7:00 do 17:00 hod., případně po telefonické
domluvě i v jiném termínu.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou vyjádřit k podkladům pro
rozhodnutí do 5 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro podání námitek, popřípadě
důkazů. V případě této pětidenní lhůty se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem
před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky
uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad, ve smyslu
zásady koncentrace řízení, nepřihlíží.
Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 16. 7. 2020, aby byly dodrženy
zákonné lhůty pro jeho vyjednání.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručují se písemnosti
jiným účastníkům řízení, než je žadatel, podle ustanovení § 144 odst. 1 a odst. 2 správního
řádu, veřejnou vyhláškou. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou
známy se toto oznámení o zahájení správního řízení doručuje, v souladu s § 25 odst. 1 a § 32
odst. 3 správního řád, rovněž veřejnou vyhláškou.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov a Obce Damnice a zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem doručení. Po vyplnění dat vyvěšení a
sejmutí bude ihned předána zpět na Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního
prostředí.

Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí:…………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručí se jednotlivě)

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručí se veřejnou vyhláškou)
Obec Damnice, Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Osoby, které mohou být dotčeny na svých právech nebo povinnostech
Na vědomí:
Městský úřad Moravský Krumlov (veřejná vyhláška k vyvěšení)
Obecní úřad Damnice (veřejná vyhláška k vyvěšení)
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

