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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 21. 7. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
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“), podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 27 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“),
I. schvaluje
žadateli, tj.: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, IČ: 45671745, se sídlem
Kotkova 20, 669 02 Znojmo (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu),
v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, doplněk 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.
II. stanovuje podmínky
1.
2.
3.
4.
5.

Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru
znečištění danou kanalizačním řádem.
Provozovatel kanalizace je povinen, dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a
kanalizacích, zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory.
Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace
provozovatel neprodleně oznámí vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku (recipientu)
a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
Revizi kanalizačního řádu (rozumí se kontrola technických a právních podmínek, za
kterých byl kanalizační řád schválen) provádí provozovatel průběžně. Provozovatel
informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.
Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a
projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu.
V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád
nový.
Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 1.6.2020 žádost zájmového sdružení obcí VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO, IČ: 45671745, 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.
K žádosti o schválení byl doložen doplněk kanalizačního řádu, který vypracoval Ing. Martina
Otepková, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo,
v květnu 2020, v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno podle ustanovení § 44 správního řádu vodoprávní řízení
ve výše uvedené věci. Vodoprávní úřad oznámil, podle § 115 vodního zákona a § 47
správního řádu, účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, a to vyrozuměním ze
dne 9.6.2020, pod č.j.: MUMK 9972/2020. V předmětném řízení bylo upuštěno od ústního
jednání a místního šetření.
Účastníci řízení byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38
správního řádu, zejména pak měli podle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu.
Účastníci řízení mohli uplatnit ve smyslu § 115 odst. 8 vodního zákona své námitky a
připomínky ve lhůtě do 7.7.2020. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel k dané věci
žádné námitky ani připomínky.
Účastníkům řízení byla též dána možnost seznámit se s úplným spisovým materiálem
vedeným v dané věci a vyjádřit se k nashromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí.
Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.
Vodoprávní úřad během provedeného vodoprávního řízení posoudil žádost z hlediska širších
vodohospodářských zájmů a zjistil, že za předpokladu dodržování výše stanovených

podmínek, nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem a zvláštními právními předpisy.
Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody bránící schválení předloženého doplňku ke
kanalizačnímu řádu, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 spr. ř. odvolat do 15-ti dnů ode
dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 a to
podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37
spr.ř.) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto
účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 spr. ř. odkladný účinek.

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

