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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
podle § 27 odst. 1 a § 30 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 podle § 67 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen “správní řád”) ve správním řízení posoudil žádost, kterou 
dne 24.03.2021 podal 

 
Obec Biskupice, IČO 00283771, Biskupice 120, 763 41  Biskupice u Luhačovic, 
kterého zastupuje  
Ing. Zuzana Kousalíková, IČO 75696975, nar. 04.03.1960, Fügnerova 317, Malenovice, 763 02  
Zlín 4 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

s c h v a l u j e 

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

BISKUPICE - KANALIZAČNÍ ŘÁD 

(dále jen "kanalizační řád"): 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Obec Biskupice jako provozovatel předmětné kanalizace předložil ke schválení kanalizační řád, jehož 
působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do jednotné stokové sítě, zakončené zaústěním 11 
výustí do Ludkovického potoka a 1 výusti do Luhačovického potoka. 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě; určuje podmínky, za kterých je 
producentům odpadních vod povoleno vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu): 

• Obec Biskupice, IČO 00283771, Biskupice 120, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
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Odůvodnění: 

Dne 24.03.2021 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno správní 
řízení. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Kanalizační řád obce Biskupice, který zpracovala Ing. Zuzana Kousalíková, vodní hospodářství – 
poradenská inženýrská činnost, Fügnerova 317, Malenovice, 763 02 Zlin 4 v březnu 2021. 

Kanalizační řád byl zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Vodoprávní úřad oznámil dne 02.06.2021 zahájení řízení známým účastníkům řízení. S ohledem na velký 
počet účastníků, bylo zahájení správního řízení, podle ustanovení § 144 odst. 1 a 2 správního řádu., 
oznámeno veřejnou vyhláškou.  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb., a projednal ji 
s účastníky řízení. V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky a 
námitky. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu. 
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (podle § 27 odst. 2 správního řádu): 

Kromě žadatele je účastníkem řízení každý producent odpadních vod napojený na veřejnou kanalizaci 
obce Biskupice. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí jiným 
účastníkům řízení než je žadatel, v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

otisk úředního razítka 
 
 

Mgr. Jana Studenková v.r. 
referent odboru životního prostředí 
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Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a na úřední desce obce 
Biskupice. Taktéž bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Luhačovice. 
 

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

 (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád). 

Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

 

 

Datum vyvěšení…………………….                                              Datum sejmutí………………….. 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění písemnosti. 

 
 
 
 
Obdrží: 

žadatel (doručenky) 
1. Obec Biskupice, IDDS: x6daq7g – obdrží prostřednictvím zplnomocněného zástupce 
 sídlo: Biskupice č.p. 120, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
2. Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova č.p. 317, Malenovice, 763 02  Zlín 4 – zplnomocněný zástupce 
  
ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou) 
3. osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastníci pozemků       
    a staveb napojených na veřejnou kanalizaci obce Biskupice) 
 
na vědomí 
4. Městský úřad Luhačovice, podatelna, nám. 28. října č.p. 543, 763 26  Luhačovice 
/k vyvěšení na úřední desku/ 
 
5. Obecní úřad Biskupice, úřední deska, IDDS: x6daq7g 
 sídlo: Biskupice č.p. 120, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
/s žádostí o vyvěšení na úřední desku/ 
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