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                                         Magistrát města Zlína 
                                                                   Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 
                                                                    tel.: 577 630 947, e-mail: milenapolakova@zlin.eu 
 

 
     

Obec Ostrata 
Ostrata 23 

763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
 
 
spis. zn.:  MMZL 158251/2019 OŽPaZ 
č. j.:  MMZL 002529/2020 OŽPaZ 
oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Poláková 
Zlín, 7. 1. 2020 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

V E Ř E J N O U    V Y H L Á Š K O U 
 
 
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25  
a § 27 č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli  - účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, 
kterým je 
 

Obec Ostrata, IČ: 70910740, se sídlem Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

I. schvaluje 

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, v platném znění, a §  24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí cit. zákon č. 274/2001 Sb., 

kanalizační řád veřejné kanalizace obce Ostrata,  

 

ve vlastnictví a provozování Obce Ostrata, se sídlem Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. 

Zpracovatel kanalizačního řádu :  Ing. Veronika Kašparová, Veselá 160, 756 51 Zašová 
Zpracováno v červnu 2019  

Kanalizační řád se schvaluje na dobu    do   30. 6. 2024 

II. stanovuje podmínky, 

za kterých se kanalizační řád schvaluje: 

1.    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. 

2.   Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou 
kanalizačním řádem. 
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3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas 
oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo 
zabráněno následným škodám, popř. haváriím. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

Dne 4. 11. 2019 byla Magistrátu města Zlína, OŽPaZ, doručena žádost obce Ostrata, Ostrata 23, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, o schválení platnosti kanalizačního řádu veřejné kanalizace ve vlastnictví  

a provozování obce Ostrata, podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných 
odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Ostrata, podle rozhodnutí vodoprávního úřadu MMZ, OŽPaZ  
o povolení k nakládání s vodami, ze dne 18. 3. 2019 spis. zn. MMZL 163322/2018 OŽPaZ, č. j. MMZL 039076/2019. 
Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět 
odpadní vody do kanalizace. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na stav stávající stokové sítě a stav vodního toku, 
do kterého je tato kanalizace zaústěna. Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou na základě 
rozhodnutí k nakládání s vodami a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon  
o vodovodech a kanalizacích.  

Vodoprávní úřad uznal žádost o schválení kanalizačního řádu za způsobilou k projednání a přípisem ze dne             
28. 11. 2019, pod č. j. MMZL 172626/2019 oznámil zahájení vodoprávního řízení všem jeho účastníkům  
a současně je informoval o možnosti seznámení s podklady pro rozhodnutí. Své námitky a připomínky mohli 
účastníci řízení uplatnit v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.  

Podklady pro vydání rozhodnutí: 

1. Kanalizační řád zpracovaný Ing. Veronikou Kašparovou, Veselá 160, 756 51 Zašová 

2. Mapový podklad  

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení žádost z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. 
zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů  
na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád 
dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád  
je možné schválit za podmínek výše uvedených.  
 
Na základě těchto skutečností a po provedeném vodoprávním řízení mohl vodoprávní úřad rozhodnout tak, jak  
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Doba platnosti kanalizačního řádu se stanovuje s ohledem na vydané nové povolení k nakládání s vodami 
spočívající v povolení vypouštění odpadních vod z výustí kanalizace pro veřejnou potřebu, které je vydáno na dobu 
do 31. 12. 2023. 

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky a námitky.    
 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání,  
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to  ke  Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu 
města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v počtu 2 kusů. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Zlína. Podané odvolání má v souladu s ust.  
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Rozhodnutí obdrží: 

1. účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
Obec Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
 
2. účastníci řízení dle dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 
Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech 
 
Vzhledem  k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než je 
žadatel rozhodnutí  v souladu s § 144 odst. 1   a odst. 2. zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou. 
 
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 
odst. 1 a  § 32 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb. rovněž veřejnou vyhláškou. 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Zlína, na úřední desce Obce Ostrata  
se pouze oznamuje.  
 
 
 

 

 

 

 

Ing. Milena Poláková 
odborný referent oddělení vodního hospodářství  Otisk úředního razítka 

 
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. 

 
 

 
 
Datum vyvěšení :………………………….     Datum sejmutí: ….…..…………………………….. 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 
Poznámka:  
Tato písemnost se v souladu s ust. § 25 správního řádu považuje patnáctým dnem po vyvěšení za doručenou. Toto 
rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu města Zlína a webových stránkách www.zlin.eu. Kopie této 
písemnosti je zasílána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní účinky. 

 
Na vědomí: 
Povodí Moravy, s. p. 
 

Obec Ostrata s žádostí  o vyvěšení této vyhlášky a následné vrácení potvrzené kopie vyhlášky na Odbor životního 
prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína 
 
Magistrát města Zlína – PODATELNA - s  žádostí o vyvěšení  veřejné  vyhlášky  na  úřední  desce  po dobu  15 dnů               
a vrácení potvrzené kopie zpět 

http://www.zlin.eu/
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