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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí ve věci

schválení

Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce
Mikulčice,
jehož součástí je i stoková síť – povodí „D“ obce Lužice
Dopisem doručeným zdejšímu úřadu dne 14.05.2021 požádala
Obec Mikulčice.
Mikulčice 245
696 19 Mikulčice
IČ: 002 85 102; CZ-NACE: 84110
jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu a obecní ČOV v obci Mikulčice, o schválení
kanalizačního řádu pro kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Mikulčice.
Dnem doručení žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen správní řád) zahájeno řízení v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 25 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích a jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 písm. a) správního řádu, při přezkoumáním žádosti a k ní přiložených dokladů,
zjistil, že v daném případě je předmětem vodoprávního řízení záležitost, v níž lze rozhodnout
bezodkladně na podkladě předložených dokladů, bez ústního jednání a místního šetření, ve smyslu ust.
§ 115 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
O zahájení řízení je správní orgán povinen na základě ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu uvědomit
všechny jemu známé účastníky řízení.
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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,
a to nejpozději do 15 dnů
od obdržení tohoto oznámení, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.
Návrhy, stanoviska a námitky mohou účastníci řízení uplatnit u zdejšího úřadu samostatně, písemně
nebo ústně do protokolu. Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řízení, v platném znění, zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou
mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.
Žadatel doložil k žádosti návrh kanalizačního řádu (2x) včetně potřebných příloh, datum
zpracování duben 2021, zpracovatelé: Ing. Petr Havlas, Ing. Jaroslav Rakušan a Ing. Jaroslav
Stupka, projektová kancelář vodohospodářských staveb, Malinovského 235, 664 84 Zbraslav, IČ
404 47 197.
Působnost kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Mikulčice
a do stokové sítě – povodí „D“ obce Lužice. Odpadní vody ze stokové sítě – povodí „D“ obce Lužice
jsou gravitačně zaústěny do stoky „A-8-1“, která tyto vody společně s odpadními vodami ze stokové
sítě obce Mikulčice, odvádí na čistírnu odpadních vod (ČOV Mikulčice). Z ČOV Mikulčice jsou
následně čištěné odpadní vody vypouštěny do vodního toku Kyjovka (Stupava). Na stokovou síť –
povodí „D“ obce Lužice jsou napojeni významní producenti odpadních vod, tj. spol Groz-Beckert
Czech s.r.o. - provoz Lužice, MND a.s. a LUTES s.r.o. Lužice.
Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do
kanalizace, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz kanalizační sítě
zakončené ČOV. Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se jednotlivým
producentům odpadních vod povoluje vypouštět tyto odpadní vody do kanalizace, z určeného místa,
v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými normami –
zejména zákonem č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č.
254/2001 Sb., O vodách ve znění pozdějších předpisů tak, aby byly splněny podmínky rozhodnutí
vodoprávních úřadů k vypouštění odpadních vod z ČOV Mikulčice do vod povrchových vodního toku
Kyjovka (Stupava), (IDVT 10100029). Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Mikulčice bylo
vydáno dne 14.02.2020, pod č.j. 12518/2020, spis. zn. ŽP/20/1109/PK. Nabytí právní moci rozhodnutí
bylo dne 12.03.2020 a omezením platnosti k vypouštění OV bylo vydáno do 28.02.2025.
Limity základních ukazatelů znečištění pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
v obci Mikulčice a do stokové sítě – povodí „D“ obce Lužice (limitní hodnoty koncentrací jsou pro
všechny skupiny znečišťovatelů totožné)
Základní ukazatele
znečištění

Jednotka (rozměr)

Limitní hodnoty znečištění

CHSK

mg/1

1600

BSK5

mg/1

800

NL

mg/1

500

N-NH4+

mg/1

45

RAS

mg/l

2500

EL

mg/1

80

max. hodnota

Ostatní ukazatele jsou uvedeni v předloženém kanalizačním řádu obce Mikulčice.
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Vysvětlivky:
CHSK
BSK5
NL
N-NH4+
RAS
EL

-

Chemická spotřeba kyslíku
Biologická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Amoniakální dusík
rozpuštěné anorganické soli
extrahovatelné látky

K žádosti byly doloženy veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí.
Po uplynutí shora uvedené 15-ti denní lhůty mohou účastníci nahlédnout do úplných podkladů pro
rozhodnutí u zdejšího úřadu v konečné lhůtě do 2 dnů. Po uplynutí uvedených lhůt zdejší vodoprávní
úřad ve věci rozhodne.
Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy, nahlédnout do
projektové dokumentace záměru je možno na Městském úřadu v Hodoníně, odboru životního prostředí,
Národní tř. 25 (kancelář č. 309), v úředních hodinách (pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod.), v ostatní
dny po předchozí telefonické dohodě, ve výše stanovené lhůtě. Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Kašperák
referent odboru ŽP
Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (vodní zákon) a ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
doručuje se toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou,
tj. tak, že oznámení bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na MěÚ Hodonín a OÚ Mikulčice a OÚ Lužice po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude
považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín, OÚ Mikulčice a OÚ Lužice,
aby po uplynutí lhůty zaslali potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ
Hodonín, OŽP.

Vyvěšeno dne: ...................
Sňato dne:

...................

Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě):
1. Obec Mikulčice, č.p. 245, 696 19 Mikulčice, IDDS: jbjby8z
2. Obec Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IDDS: tqabcvi
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2
Ostatním (tj. znečišťovatelům, viz kanalizační řád) podle § 144 správního řádu je doručováno veřejnou
vyhláškou
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Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
- Městský úřad Hodonín, OKASM, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
- Obecní úřad Mikulčice, č.p. 245, 696 19 Mikulčice, IDDS: jbjby8z
- Obecní úřad Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IDDS: tqabcvi
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