Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2
Spis zn.:
Č.j.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
E-mail:
Ukl. a skart. znak:
Ev.č.:

2022/085073/STAV/ZEM/Van
MMPr/093970/2022/Van
Ing. Pavel Vaněk
581 268 537
pavel.vanek@prerov.eu
231.1 V/5
800/820

Přerov, dne 11.05.2022

Žadatel:
Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
Dobrovolný svazek obcí Povaloví, IČ: 72549921, Lobodice 39, 751 01 Tovačov,
který zastupuje Hana Tupá, IČ: 67587038, Žleby 303, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim
(dále jen "žadatel") dne 02.05.2022 podal žádost o schválení:
"Kanalizační řád pro kanalizační systém splaškových odpadních vod
obcí Polkovice, Oplocany, Lobodice "

(dále jen "kanalizační řád") v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Čísla hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon

Olomoucký
Polkovice, Oplocany, Lobodice, Uhřičice
Polkovice, Oplocany, Lobodice, Uhřičice
4-12-01-0740-0-10, 4-12-01-0745-0-10,
4-12-01-0720-0-00, 4-12-01-0730-0-00
2220

Popis:
Kanalizační řád je ucelený soubor informací o stokové síti, který stanovuje podmínky pro vypouštění
odpadních vod do veřejné kanalizace v obcích Polkovice, Oplocany a Lobodice. Kanalizační řád se vztahuje
na veřejnou kanalizaci v majetku a provozu Dobrovolného svazku obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01
Lobodice.
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 obcích je vybudována oddílná stoková síť. Intravilány obcí jsou z větší části odkanalizovány gravitační
stokovou sítí, z části tlakovou stokovou sítí s čerpacími stanicemi v místech, kde není možné
s ohledem na morfologii terénu provést odkanalizování gravitačně. Stoky jsou trasovány v prostoru
krajských komunikací (II/367, II/435, III/43518, III/43519), místních komunikací, zpevněných
a nezpevněných ploch. Stokové sítě mezi obcemi jsou propojeny tlakovými stokami, jsou vedeny převážně
v polních cestách a polních tratích. Splaškové odpadní vody z obcí jsou přivedeny do stokové sítě obce
Uhřičice a následně tlakovou stokou „VUK“ přes katastrální území Uhřičice a Kojetín do koncové větve
stávající stokové sítě města Kojetín v ulici Stružní. Splaškové odpadní vody jsou následně čištěny
na stávající ČOV Kojetín.
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Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), dále podle § 25, § 27 a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, oznamuje podle § 47
správního řádu zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 10.06.2022, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu
stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.
Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor
stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny pondělí,
středa 8:00 - 17:00 hodin, po předchozí domluvě i v úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, pátek 8:00 - 14:30 hodin)
a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po datu uvedeném výše. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Vzhledem k charakteru řízení a ke skutečnosti, že vodoprávní úřad nemá přesné informace o účastnících
řízení, kteří mohou být kanalizačním řádem dotčeni, bude dle § 25 a § 144 správního řádu doručováno
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Poučení:
K žádosti byly doloženy všechny potřebné náležitosti.
Vzhledem k charakteru řízení dle § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků;
účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou; každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl
samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33
správního řádu.

Ing. Pavel Vaněk
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova, na úřední desce na místě
pro to obvyklém, a na úřední desce obcí Polkovice, Oplocany, Lobodice a Uhřičice. Písemnost musí být
vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.
Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy – oddělení vnitřních služeb, Obecní úřad
obce Polkovice, Obecní úřad obce Oplocany, Obecní úřad obce Lobodice a Obecní úřad obce Uhřičice
o vyvěšení písemnosti na úřední desce také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost nám laskavě
s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
Hana Tupá, IDDS: njb7623
zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Ostatní
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
zastoupení pro: Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750
02 Přerov 2
Obecní úřad Polkovice, úřední deska, IDDS: 8f4bnj8
Obecní úřad Oplocany, úřední deska, IDDS: ut4axhq
Obecní úřad Lobodice, úřední deska, IDDS: st6bmw5
Obecní úřad Uhřičice, úřední deska, IDDS: suxbvgx

