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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ   

 A 
USNESENÍ 

 

Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí 380, 742 65  Rybí 

dne 15.1.2019 podala žádost o schválení: 

"KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ OBCE RYBÍ" 

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní 
řízení. 

I. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení 
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), o z n a m u j e  v souladu s ust. § 10, §11, §44 a § 47 zákona 
č.500/2004 Sb., správního řádu, v platné znění  z a h á j e n í   správního řízení o schválení 
"KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ OBCE RYBÍ", zpracovaného Ing. Lubomírem Novákem-AVONA, 
Divadelní 2087/14, Nový Jičín v prosinci 2014. 

II. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení 
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a §11 
správního řádu rozhodl v řízení vedeném ve věci schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Rybí 

takto: 
podle § 36 odst. 1 správního řádu prohlašuje, že účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení této veřejné vyhlášky. Po uvedené době bude ve výše 
uvedené věci rozhodnuto. 
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Návrhy, stanoviska a námitky mohou účastníci řízení uplatnit u zdejšího vodoprávního úřadu písemně 
nebo ústně do protokolu. Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s ustanovením § 33 správního řádu 
zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do 
spisu jako jeho nedílná součást. 

 
Odůvodnění: 
Na základě žádosti Obce Rybí ze dne 15.1.2019 o schválení "KANALIZAČNÍ ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ OBCE 
RYBÍ" bylo ve věci zahájeno správní řízení. 
Při přezkoumání žádosti a k ní přiložených dokladů vodoprávní úřad zjistil, že v daném případě je 
předmětem vodoprávního řízení záležitost, o níž lze rozhodnout bezodkladně na podkladě předložených 
dokladů, bez ústního jednání a místního šetření. 
Správní orgán omezuje účastníkům řízení lhůtu pro námitky a stanoviska k zahájenému řízení. Po 
ukončení uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. 
Tímto není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu správního řízení své stanovisko ve 
smyslu § 36 odst. 2 správního řádu. Současně se účastníkům řízení dává možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnou v kanceláři Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního 
prostředí, vodoprávním úřadu, č. dveří 307, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín v úřední dny pondělí a 
středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo úterý a čtvrtek po telefonní dohodě). K námitkám a stanoviskům, 
učiněným po výše uvedené lhůtě nebude přihlíženo. 
 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu MSK se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Nový 
Jičín. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu, doručuje se toto oznámení o zahájení řízení a usnesení 
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín a OÚ 
Rybí po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. 
Současně bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Žádáme tímto MÚ Nový Jičín, kancelář úřadu a obecní úřad Rybí, aby zajistili vyvěšení této veřejné 
vyhlášky na úřední desce a po uplynutí lhůty zaslal laskavě potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu 
vodoprávnímu úřadu tj. MÚ Nový Jičín, odb. životního prostředí. 
OÚ Rybí žádáme rovněž o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
        Jarmila Maršálková 
                 referent veřejné správy 

 „otisk razítka“   

 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
1. Obec Rybí, IDDS: 63wbndj 
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
  
ostatní – k vyvěšení: 
3. Městský úřad Nový Jičín, Kancelář úřadu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
4. Obecní úřad Rybí, IDDS: 63wbndj 
 
spis: 
5. MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín 
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