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Žadatel: 

Obec Výkleky, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B. 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) 

 

Obec Výkleky, IČO 00850659, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B., 

kterou zastupuje Aleš Zobaník, IČO 03791939, Kozlovská 1335/5, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

(dále jen "žadatel") dne 28.12.2022 podal žádost o schválení: 

"Kanalizačního řádu stokové sítě obce Výkleky" 

(dále jen "kanalizační řád") v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů 

(dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Olomoucký 

Název obce 

Název katastrálního území 

Výkleky 

Výkleky 

Čísla hydrologického pořadí 

Hydrogeologický rajon 

4-10-03-1270-0-00 

6612 

 

Popis: 

Kanalizační řád je uceleným souborem informací o stokové síti obce Výkleky vytváří právní  

a technický rámec pro užívání stokové sítě. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek,  

za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody  

z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci v souladu s vodohospodářskými právními 

normami, zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a to tak, aby byly plněny podmínky 

vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace obce 

Výkleky. Na centrální čistírnu odpadních vod jsou tlakovou stokovou sítí odváděny splaškové odpadní 

vody z obce. Vyčištěné odpadní vody jsou odvedeny do vodního toku Kyjanka.  Vlastníkem a 

provozovatelem kanalizace je Obec Výkleky, IČO 00850659, Výkleky 72, 751 25 Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou.  

Kanalizační systém obce má převážně charakter oddílné tlakové kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny 

do nové centrální čistírny odpadních vod. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se 

producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém 

množství a v určité koncentraci znečištění. Čistírna odpadních vod je projektována na 300 EO. Do 

splaškové kanalizace není možné vypouštět dešťové vody.  
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Vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod je povoleno rozhodnutím ze dne 19.12.2019 pod č.j.: 

MMPr/291714/2019/ToP (sp. zn. 2019/149697/STAV/ZEM/ToP).  

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství  

a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dále podle ustanovení § 25, § 27 a § 30 zákona o 

vodovodech a kanalizacích, oznamuje podle ustanovení § 47 správního řádu zahájení řízení. Dotčené 

orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do  

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 13.02.2022, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu 

stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí  

ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, následující 

dny pondělí 8:00 -11:30 a 12:30 – 17:00, úterý 8:00-11:30 a 12:30 – 14:15) a vyjádřit se k nim do 3 

pracovních dnů po datu uvedeném výše. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

 

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

Vzhledem k charakteru řízení a ke skutečnosti, že vodoprávní úřad nemá přesné informace o 

účastnících řízení, kteří mohou být kanalizačním řádem dotčeni, bude dle ustanovení § 25 a § 144 

správního řádu doručováno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 

 

Poučení: 

K žádosti byly doloženy všechny potřebné náležitosti. 

Vzhledem k charakteru řízení dle ustanovení § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem 

účastníků; účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou; každý účastník, který by se přihlásil do 

řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu 

s ustanovením § 33 správního řádu. 

 

 

 

Mgr. Pavla Tomčíková 

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

"otisk úředního razítka" 

 

   

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova a na Obecním úřadě 

Výkleky, na úřední desce na místě pro to obvyklém. Písemnost musí být vyvěšena způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  

Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy – oddělení vnitřních služeb a 

Obecní úřad Výkleky o vyvěšení písemnosti na úřední desce také způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.  

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

Dálkový přístup:…………………   Dálkový přistup:………………….. 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
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Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Aleš Zobaník, Kozlovská č.p. 1335/5, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

 Zastoupení na základě plné moci pro Obec Výkleky, IDDS: qzraukq 

  

Ostatní – vyvěšení na úřední desce 

Obecní úřad Výkleky, úřední deska, IDDS: qzraukq 

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

 

Ad a) vlastní 
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