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MĚSTSKÝ ÚŘAD  HODONÍN
Odbor životního prostředí

Pracoviště: Národní  třída 25`  695  01  Hodonín.  tel.  518  316 398.  kanL`elář č.  79

ĚEíi:y:d=aacčíf:.2ž:4;Z!3182o,TV
Vyřizuje: Bc. Tadeáš Vaculovič
Telefon:  518  316 398
E-mail : vaculovic.tadeas@muhodonin.cz
IDDS: mwbvks

V Hodoníně dne    14. 6. 2019

VEŘEJNÁ     VYHLÁŠKA

Oznámení  o  zahájení  vodoprávního  řízení  a  seznámení  se   s podklady  pro  rozhodnutí  ve
věci  schválení

Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice

Žádostí  doručenou  Městskému  úřadu  Hodonín,  odboru  životního  prostředí,  zdejšímu  věcně  i  místně
příslušnému vodoprávnímu úřadu, dne 25. 2. 2019, požádal navrhovatel, účastník řízení dle § 27 odst.1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správ#z' řód"), tj.
vlastník stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Mutěnice, jímž je právnická osoba:

Obec Mutěnice, se sídlem Masarykova 200, 69611 Mutěnice, IČO: 00285145, CZ-NACE: 84110,

o schválení Kana]izačnmo řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice podle §  14 odst.
3  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;  obec Mutěnice  [586412],
okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský [CZ064], HGR: 2250 (Dolnomoravský úval -sevemí část,
základní), ČHP: 4-17-01-101, národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, vodní
útvar povrchových vod:  D129  (Kyjovka po  ústí  do  toku  Dyje),  vodní  útvar podzemních vod:  22502
(Dolnomoravský úval -střední část, základni).

Dnem obdržení žádosti bylo ve věci zahájeno přís]ušné správní (vodoprávn]) řízení ve smyslu § 44
odst.1  správního  řádu,  ustanovení  §  115  vodního  zákona  a v souladu  s  odpovídajícími  ustanoveními
zákona o vodovodech a kanalizacích.

S ohledem na to, že předmětná žádost ze dne 25.  2.  2019 nebyla doložena potřebn]ú způsobem, tzn.,

:e:*a6h6:ž3`|ag?ěsEt.erzén?oŽVÉ7|nš/gá!eož,iioÝ:i,k:frejšá:boyd|oop;árž:`ifřád.:isndenseen2'Tv3yd2a#9T:Feed4riě3,.n?0Ílí:éíi
přerušil, a to se lhůtou pro odstranění zjištěných nedostatků do 30. 4. 2019.

Navrhovateli  se  nedostatky,  pro  které  bylo  předmětné  řízení  přerušeno,  podařilo  ve  lhůtě  přiměřené
vůči vydanému usnesení o přerušení řízení, odstranit, proto je nyní v řízení pokračováno.
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Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný správní orgán podle  §
10 a §  11  odst.1 písm. a) správního řádu, dále podle § 25 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích,
a jako  příslušný  vodoprávní  úřad  dle   §   104  odst.  2  písm.  c)  a  §   106  odst.   1   vodního  zákona,  při

přezkoumání žádosti zjistil, že v daném případě je předmětem řízení záležitost, v níž lze rozhodnout bez
provedení  ústního jednání  a  místního  šetření,  neboť  vodoprávnímu  úřadu jsou  dobře  známy  poměry
zájmového území a žádost spolu s doloženými přílohami  poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
jejího návrhu a stanovení nezbytných podmínek.

0 zahájení řízení je  správní or,gán povinen na základě  §  47 odst.  1  správního řádu uvědomit všechny
jemu známé účastníky řízení. Učastníci řízení mají podle  § 36 odst.  1  a 2 správního řádu právo vyjádřit
v řízení své stanovisko, navrhovat důkazy nebo činitjiné návrhy.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší vodoprávní úřad, proto oznamuje účastníkům
řízení zahájení vodoprávního  řízení  ve  výše  uvedené  věci  dle  §  115  odst.  8  vodního  zákona  s tím,  Že
účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vzhledem  k výše  uvedeným  okolnostem  w p  o  w  š f  i' vodoprávní  úřad  od  konání  ústního jednání  a
místního  šetření  ve  smyslu  §  115  odst.  8  vodnmo  zákona  a  stanovuje  shora uvedenou  lhůtu,  do  kdy
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.

Námitkyg popřípadě důkazy mohou účastníci řízení uplatnit u vodoprávního úřadu samostatně písemně,
nebo ústně  do protokolu.  Zároveň vodoprávní úřad upozorňuje  na koncentrační zásadu řízení, tzn., že
dle   §   115   odst.   8   vodního   zákona  kpozději   uplatněným   námitkám,   popřípadě  důkazům  nebude
přihlédnuto.

Po uplynutí shora uvedené lhůty  15 dnů, mohou účastníci řízení v souladu s § 36 odst. 3  správnmo řádu
nahlédnout do úplných podkladů pro rozhodnutí u zdejšího vodoprávního úřadu, a to v konečné  lhůtě
do 3 pracovních dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení se se spisem a pro vyjádření k případným novým
podkladům spisu před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro případné námitky. Námitky
uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží. Po uplynutí
výše uvedených lhůt vodoprávní úřad ve věci rozhodne.

Účastníci řízení se  mohou nechat v souladu s ustanovením  §  33  správnfflo řádu zastupovat.  Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do  spisu jako jeho nedílná
součást.

Účastník  řízení,  jeho  zástupce  nebo  podpůrce  je  v souladu  s  §  36  odst.  5  správního  řádu  povinen
předložit na výzvu oprávněné  úřední osoby průkaz totožnosti.  Průkazem totožnosti  se  rozumí doklad,
který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě  bydliště  mimo  území  České  republiky  a  z něhož je  patmá  i  podoba,  popřípadě jiný  údaj
umožňující  správnímu  orgánu  identifikovat  osobu,  která  doklad  předkládá,  jako  jeho  oprávněného
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle  §  14 odst.  3  správnmo řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Mě`qto  Hodoni'n. Masarykovo  nám. 53/1, 695 35  Hodonín
KBHodonín   č   ú.424671,'Oloo.       lč()   28489l`       rel   spojovatelka   5t831611l.        w\\whodonmeu Straiia  2  (celkem  5)



StručnÝ DODis Dředmětu řízení a stokové sítě Dro veřeínou Dotřebu obce Mutěnice:

Předmětem  vodoprávního  řízení  je  schválení  aktualizovaného  Kanalizačního  řádu  stokové  sítě  pro
veřejnou potřebu obce Mutěnice.

Vlastníkem  kanalizační  (stokové)  sítě je  navrhovatel,  tj.  Obec  Mutěnice,  se  sídlem  Masarykova  200,

:::o.::e#enric#T#:::25o[o:56'9J;ej]íT#:::íZc:ť:8áer2j:6P+í#Cs#íSs°kboaož%á8#a#aí,č#áe:P°[.

Zodpovědným  zpracovatelem  předmětného  Kanalizačniho  řádu  je  lng.  Jaroslav  Stupka,  Projektová
kancelář vodohospodářských staveb, se sídlem Malinovského 235, 664 88 Zbraslav, IČO: 40447197.

Stoková  sít'  pro  veřejnou  potřebu  obce  Mutěnice  je   realizována  z betonových,  železobetonových,
kameninových  a  plastových  trub  (PVC).  Na  stokové  síti je  realizováno  10  odlehčovacích  komor,  4
čerpací stanice odpadních vod,  1  usazovací nádrž a  1  retenční nádrž na srážkové vody.  Odpadní vody
jsou odváděny jednotnou stokovou (kanalizačni)  sítí na čistímu odpadních vod (dále také jen „ČOV").

jťasíčís:íťťLu;#a::c±š:edhj;s:Todo#F:í#utoědní:#npyogťíťpšůěje:*f=čí:fo.3#g::íTs,ápe6:;áen:
stabilizací kalu.

Podrobnosti o Dředkládaném záměru isou uvedenv v oředmětném Kanalizačním řádu.

Kanalizační řád  stokové  sítě  pro  veřejnou potřebu  obce  Mutěnice  byl  schválen  rozhodnutím  zdejšího
úřadu ze  dne 29.10.  2014, č. j.103579/2014,  sp. zn.  ŽP/14/18909/JP  s nabytím právní moci dne 4.12.
2014 a platností do 30. 9. 2018.

V mezidobí byl zdejším úřadem schválen rozhodnutím dodatek č.  1  Kanalizačního řádu stokové sítě pro
veřejnou potřebu obce  Mutěnice ze dne  19.  2.  2016, č. j.  12992/2016,  sp. zn.  ŽP/16/637/SZ  s nabytím

právní moci dne 25. 3. 2016 a platností do 31.12. 2020.

Povolení  k vypouštění  odpadních  vod  z ČOV  Mutěnice  do  vodního  toku  Mutěnický  potok  (IDVT
10206454),  bylo  vydáno  rozhodnutím  zdejšího  úřadu  ze  dne  30.  6.  2015,  č.  j.  51017/2015,  sp.  zn.
ŽP/15/8532/SZ s nabytím právni' moci dne 8. 7. 2015 a platností do 31.12. 2020.

Soe|ki::édfi#dn°ípčraov:Ch "t st°k°Vé sítě:        :í245Fo
Projektovaná kapacita čov:                                    4175 EO

SDolu s žádostí bv]o do]oženo:

/     3x Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice, zodpovědný zpracovatel:  Ing.

!#g#ťv?kičpor:j:t#|#cea`;,ř.Ližd.ovh=sýpoigngch.::v;:ísi::##Tk:`inávvsbk;,hoč2áí6:
10013 81, datum: 04/2019, zakázkové č. 2519.
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ZbÝvá doLožit:

Žádost  byla  doložena  se  všemi  požadovanými  doklady  a  náležitostmi  ve  smyslu  ustanovení  §
vyhlášky  Ministerstva  zemědělství  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).

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy, nahlédnout do
projednávaného Kanalizačního řádu, je možno v budově Městského úřadu Hodonín,  odboru životního
prostředí, Národní tř.  25  (kancelář č.  79), v úředních hodinách ®ondělí a středa od 08°° do  17°° hod.),
v ostatní  dny  nejlépe  po  předchozí  telefonické  dohodě.  Nechá-li  se  některý  z účastníků  zastupovat,
předloží jeho  zástupce  písemnou  plnou moc.  Účastníci  řízení mají právo  nahlížet do  spisu  u zdejšího
vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 38 správního řádu.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Podle ustanovení  §  115  vodního  zákona a  §  25  odst.  2  správního  řádu  se  některým účastníkům  ři'zení
doručuje toto  oznámení veřejnou vyhláškou, tzn.  tak, že  oznámení bude zveřejněno na úřední desce a
též  zveřejněno  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  Městském  úřadě  v Hodoníně  a  Obecním
úřadě v Mutěnicích po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení této veřejné
vyhlášky. Žádáme tímto Městský úřad Hodonín a Obecní úřad Mutěnice, aby po uplynutí uvedené
]hůty zas]al potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení, a to zdejšímu správnímu orgánu, tj.
Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ó .  ŽC)j/7
OBECNÍ ÚŘAD

~,69v6uíTvú,úŤÉ`Nn[čE.................................Qkres.HQdoj]Jn.

Razítko a podpis oprávněné osoby  9
potvrzuj ící vyvěšení

V elektronické podobě zveřejněno od:

...„j..`..ý..`..2.f,..ž.f._.......ri...__

Razítko a podpis oprávněné osoby

OBECNí ÚŘAD
69611  MUTĚNICE

okres  Hodonln
9

Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno do:

Razítko a podpis oprávněné osoby
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/ zdělovník

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doručeníjednotlivě)

1.     Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611  Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
2.     Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 696  11  Mutěnice, IDDS: hte2pj

Ostatním Ée doručováno veřeinou vvh]áškou.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

3.     Město Hodonín, OKASM -oddělení infomatiky a podatelny, Národní třída 25, 695 01 Hodonín
4.     Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 69611  Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

Masarykovo  iiám. 53/1, 695 3S Hodoni'n
424Ó7I,'Oloo`        lč0   284  891`      Tel   spojovatelka   518316111.        w\\``Jhodoiimeu
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/:=-::
ložka konverze z moci úředm' do dokumentu v ]istinné podobě
to  dokument  v  listinné  podobě,  který  vznikl  pod  pořado`ým  číslem  119652066-226055-190617114409

převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  5  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí  dokumentu  se nepotvrzuje  správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené  datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě  se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 684845961  byla systémem přenesena dne  17.06.2019
v  09:36:53.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  17.06.2019  v  11:44:15.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

ř%ii;:é::|Vea#f.km?;#apč::kr:bv:te.1;.Tet::1ušíes?.Tev#Í|í::h.dFůV3ě6m,,3:b:e:Tfiíž:n3;|e#nif:Stusipgenč:tá

ůru.::iřfi::ťúáis2t,efseť:ávpnoiš,traa,stpéskleFfe7pl::|9isÉ]ť:%I#o.r.7#]í.sř[tee#.dm?:Zyýc±a:c±ránneebk.-pperčoeťu:;Eí
označena časovým razítkem.  Datum a čas  17.06.2019  10:23:09,  číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného  elektronického  časového  razítka  4C  48  AC,   časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] .

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektroniclýn podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  17.06.2019 v  11 :44:22. Kvalifikovaný elektronic]ý
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

:17e.#:2i:šý|%?2d3P:i;8?yůodaTeo:ed#::i#Š;=e:iej:|ěenám.uri:Egm|m.:dg|igu|ag:|:ýcŘac|:#jťťátiitiéh?%nftéiTůá:r:

;1.es#o.mť:g.epmodsEisže4bDů3ář7e;í.ghaláíťů|anpý.sc,esEá#ápdůa:::.FdoázY,toedspÉ::#:pn.rčallif,k|:Z#
Er:d3#1|S#oí2;;;3T].JÉ,remktifl:m#:ágisvneedboyTcoímoadčť:rčuásoo#rražívfto::lToprostřed''622274,Město
Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 17.06.2019

:E:SE:Ápří[jšmKe\;L%#písosoby,kteráautorízovanoukonverzídokumentuproved]a:

Otisk úřednmo razi'tka:

ffiHHHfill
/119652066-226055-190617114409

Pomámka:
Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  centrální  evi,denci  doložek  přístupné  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
https://www.cbechpoinLcz/overovacidolozky.


