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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
ROZHODNUTÍ 

O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

Žadatelé, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČO 49451871, Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, město 
Holešov, IČ 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov a obec Přílepy, IČ 00544531, Přílepy 4, 769 01 
Holešov požádali podáním č. j. 33781/2017 ze dne 20.12.2017 o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě 
města Holešova včetně místních částí a obce Přílepy. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Městský úřad  Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako 
věcně a místně  příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 

 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  

 § 10  a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),  

 § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen 
vodní zákon), 

 § 27 odst.2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, v platném znění 

po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů podle ustanovení § 24 vyhlášky 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

 
s c h v a l u j e 

s odvoláním na znění 

 § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích  
 

Kanalizační řád stokové sítě města Holešova včetně místních částí a obce Přílepy. 
 

Toto rozhodnutí se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek: 
1. Dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl  kanalizační řád  schválen, předloží   vlastník kanalizace 

vodoprávnímu úřadu návrh změny, případně  doplněk kanalizačního řádu. 
2. Případné změny kanalizačního řádu nesmí být provedeny bez  souhlasu vodoprávního úřadu  a 

aktualizace kanalizačního řádu. 
3. Seznam institucí a organizací, kterým se hlásí  mimořádné události v provozu kanalizace - telefonní čísla  

- musí být průběžně aktualizována. 
 
Tímto rozhodnutím se ruší platnost následujícího kanalizačního řádu: 
Kanalizační řád stokové sítě města Holešova včetně místních částí a obce Přílepy, schválený rozhodnutím 
Městského úřadu Holešov pod č. j. HOL-24421/2015/ŽP/Ve ze dne 08.01.2016 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu : 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČO 49451871, Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž 
Město Holešov, IČ 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov  
Obec Přílepy, IČ 00544531, Přílepy 4, 769 01 Holešov  

 
Odůvodnění 
 
Žadatelé, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČO 49451871, Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, město 
Holešov, IČ 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov a obec Přílepy, IČ 00544531, Přílepy 4, 769 01 
Holešov požádali podáním č. j. 33781/2017 ze dne 20.12.2017 o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě 
města Holešova včetně místních částí a obce Přílepy. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Vodoprávní úřad oznámil dne 10.01.2018 pod č. j. HOL-1053/2018/ŽP/Ve  všem známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 
dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a to v termínu 10 dnů 
ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. K vodoprávnímu řízení byly předloženy tyto doklady : žádost,  
kanalizační řád (Ing. Michal Patočka, prosinec 2017).   
 
Vodoprávní úřad schválil kanalizační řád stokové sítě města Holešova a obce Přílepy rozhodnutím č. j. HOL-
24421/2015/ŽP/Ve ze dne 08.01.2016. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 byla provedena dostavba 
kanalizace v obci Přílepy (jižní část obce), byla provedena aktualizace výše uvedeného kanalizačního řádu. 
Projednávaný kanalizační řád se týká kanalizace v Holešově a místních částech (Dobrotice, Količín, Tučapy, 
Žopy), která je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. a města Holešova a 
kanalizace v obci Přílepy, která je ve vlastnictví  společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  a obce 
Přílepy. V kanalizačním řádu je stanovena  nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných 
do kanalizace a další podmínky jejího provozu.  
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu vodního zákona. Dospěl k závěru, že návrh 
předložený žadatelem, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje, ani 
nepoškozuje vodoprávní ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto 
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení účastníků  
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů 
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru výstavby, 
rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání lze 
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění je nepřípustné. 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Hana Vedrová v. r. 
vedoucí oddělení životního prostředí                                                                                              

Toto  rozhodnutí musí  být vyvěšeno  na úřední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude zasláno zpět  
vodoprávnímu úřadu. 
  
Ev. č.: 43/2018 
Vyvěšeno dne: 06.02.2018 
Bude sejmuto dne: 22.02.2018 
Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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Obdrží: 
Doporučeně do vlastních rukou: 
Účastníci řízení podle §27 odst.1 písm. a) správního řádu: 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obec Přílepy, Přílepy 4, 769 01 Holešov 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu  
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov  
Obec Přílepy, Přílepy 4, 769 01 Holešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


