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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ  
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní 

orgán podle § 25 písm. b) a ustanovení § 27 odst. 1  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, a místně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 

zákona  o vodovodech a kanalizacích a podle § 11 odst. 1 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen správní řád), 

s c h v a l u j e  

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích – kanalizační řád pro stavbu 

vodního díla „SS splašková kanalizace k ČOV Veřovice“. Působnost kanalizačního řádu se 

vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě splaškové kanalizace obce Veřovice, 

ukončené centrální mechanicko – biologickou čistírnou odpadních vod.  

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě   8105-780367-00298531-3/2 

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod 8105-699331-00298531-4/1 

 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu  

Obec Veřovice, IČO 00298531 

Veřovice 670, 742 73 Veřovice 

Odůvodnění 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad) 

obdržel dne 30.11.2022 žádost právnické osoby - obec Veřovice, IČO 00298531, ve 

věci schválení kanalizačního řádu pro stavbu vodního díla „SS splašková kanalizace k ČOV 

Veřovice“. Dnem podání žádosti bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní 

řízení. Předložený kanalizační řád zpracovala Ing. Naděžda Surovcová. Rozsah a obsah 

kanalizačního řádu stanoví ustanovení § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Splašková kanalizace obce Veřovice je určena pro odvádění odpadních vod splaškového 

charakteru na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV), která je situovaná v nejnižším bodě 

stokové sítě – západní část obce Veřovice (pozemek parc. č. 562/115 v k.ú. Mořkov). 

Průmyslové odpadní vody nejsou na území sídla v současné době produkovány. Splaškovou 

kanalizací nesmí a nebudou odváděny dešťové vody. Systém kombinované splaškové kanalizace 

je tvořen větvenou sítí sběrných gravitačních stok. Několik částí obce je spádově odvráceno od 

kmenové stoky a hlavních sběračů. Výškový rozdíl je zde překonán pomocí čerpacích stanic a 

tlakové kanalizace. 
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V obci se nachází výrobní podniky, drobné provozovny, obchody, zařízení občanského vybavení 

a služeb, základní škola a mateřská škola. V současné době je v obci několik subjektů 

poskytujících ubytování. Splašková kanalizace je navržena pro občanskou a technickou 

vybavenost obce Veřovice, technologické průmyslové vody nejsou kanalizační sítí odváděny. 

K datu zpracování kanalizačního řádu je napojeno 1851 obyvatel.  

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad oznámil zahájení správního řízení 

všem známým účastníkům řízení pod  č.j. OŽP/35982/2022/ehilš/spis 6383/2022 ze dne 

13.12.2022. Účastníci řízení byli mimo jiné upozorněni, že jsou v souladu s ustanovením § 36 

odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 

vydání rozhodnutí. Do návrhu kanalizačního řádu mohli účastníci řízení nahlédnout v kanceláři 

vodoprávního úřadu – Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mohli účastníci řízení vyjádřit své 

stanovisko a pokud by požádali, poskytl by jim vodoprávní úřad informace o řízení. Uvedeného 

práva nebylo využito. Vodoprávní úřad obdržel všechny potřebné podklady pro vydání 

rozhodnutí v projednávané věci a účastníkům řízení sdělil, že podle ustanovení § 36 odst. 3 

správního řádu mají možnost nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. 

Uvedeného práva účastníci řízení nevyužili. 

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. 

Podle  § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení - žadatel a další dotčené osoby, 

na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 

správního orgánu, v tomto řízení je to obec Veřovice. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou 

účastníky řízení osoby, které mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech 

nebo povinnostech, v tomto řízení jsou to – Lesy České republiky, s.p., jako správce dotčeného 

vodního toku Jičínka, a subjekty, které jsou připojeny na splaškovou kanalizaci pro veřejnou 

potřebu, která končí na ČOV obce Veřovice. 

Na základě předložených dokladů vodoprávní úřad dospěl k závěru, že navržený kanalizační řád 

neohrozí vodoprávní, obecné ani jiné oprávněné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy, a 

proto navržený kanalizační řád schválil. Záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a 

nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (počet připojených 

ekvivalentních obyvatel je více než 30), doručuje se účastníkům řízení písemnost v souladu 

s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení na 

úřední desce Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm se písemnost považuje za doručenou. 

Účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je písemnost doručena jednotlivě (§ 144 

odst. 6 správního řádu). 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a násl. 

správního řádu, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním 

učiněným u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru životního prostředí. Podané 

odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Jiřík 

vedoucí odboru životního prostředí 
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Rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu 

Frenštát pod Radhoštěm a Obecního úřadu Veřovice. Vyvěšením na úřední desce Městského 

úřadu Frenštát pod Radhoštěm se písemnost doručuje a vyvěšením na úřední desce Obecního 

úřadu Veřovice se pouze oznamuje.  
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Rozdělovník 

Účastníci řízení 

Ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

Obec Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice (datovou schránkou) 

Ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu 

1. doručuje se veřejnou vyhláškou  

Na vědomí  

1. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm (správce úřední desky) 

 (úřední deska - po sejmutí z úřední desky a po potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět) 

2. Obecní úřad Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice  

(datová schránka, správce úřední desky) 

(úřední deska - po sejmutí z úřední desky a po potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět) 
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