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Oznámení o zahájení správního řízení
Veřejnou vyhláškou
Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí, obdržel dne 3.3.2022, pod MUMI 2208291
žádost společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 11
Břeclav, IČ 49455168, o schválení kanalizačního řádu:

„Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov“
kraj Jihomoravský, okres Břeclav, katastrální území Mikulov na Moravě,
ČHP 4-17-01-050, HGR 331
podle § 14 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen
„vodoprávní úřad“) příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění dalších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích a podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), oznamuje podle ustanovení § 47
správního řádu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení
ve výše uvedené věci.
Stručný popis věci:
Působnost kanalizačního řádu pro provoz splaškové kanalizace se vztahuje na vypouštění
odpadních vod, včetně její aktualizace nových kanalizačních stok v Mikulově, zakončené na
ČOV Mikulov.
Vodoprávní úřad spolu s žádostí obdržel:
- 5x kanalizační řád
Předložený kanalizační řád vypracovala společnost: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se
sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ 49455168
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 112 odst. 1 stavebního zákona od ústního
jednání.
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V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení
své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Současně
stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům
řízení, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mohou se vyjádřit k podkladům
rozhodnutí do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci
rozhodnuto.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračuji rozsah stanovený
v následujícím odstavci, se nepřihlíží.
Námitky v souladu s ustanovením § 94n odst. 4 stavebního zákona vodoprávní úřad posoudí na
základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho
působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si vodoprávní úřad učiní úsudek a rozhodne ve
věci, to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných
věcných práv.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v následujícím odstavci, se nepřihlíží.
V této lhůtě mají dle ustanovení § 38 správního řádu, účastníci řízení a jejich zástupci právo
nahlížet do spisu. Dále podle § 38 odst. 4 správního řádu mají právo činit si ze spisu výpisy a
právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit
v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení.
Současně speciální vodoprávní úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu,
možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 - ti dnů ode dne,
kdy uplynula lhůta pro podávání námitek podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a dle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném
rozsahu vyhovuje a účastníka řízení, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí můžete uplatnit u vodoprávního úřadu ve lhůtě
shora uvedené v úřední dny (Po. a St. 8-17 hod., Út. 8-14 hod.). V ostatní dny po předcházející
domluvě.
Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce.
Zmocnění se prokazuje ověřenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do
protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Nechá-li se
některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání s vodoprávním úřadem
písemnou plnou moc.
Účastník řízení má podle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu při jednání se správním
orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako
podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich.
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Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle
občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více,
zvolí si účastník jednu z nich.

otisk razítka

Bc. Ivana Augustová
odborný zaměstnanec

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce MěÚ Mikulov a elektronické
desce MěÚ Mikulov po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenou.

Vyvěšeno na úřední desce dne................................

Sejmuto dne.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím, dne …………………….
Sejmuto dne……………………..
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Kanalizační řád je k nahlédnutí na:
-

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad, Náměstí
158/1, Mikulov

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
Město Mikulov, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě

