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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 

 
Výroková část: 
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 25 písm. b) 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“),  ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.1.2019 podala 

Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 

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

s c h v a l u j e 

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 

"KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE RYBÍ" 

zpracovaný Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, Divadelní 14, Nový Jičín v prosinci 2016. 

 
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 
1. Platnost kanalizačního řádu je stanovena na dobu do 31.12.2021.  
2. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány 

s vodoprávním úřadem. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen nový 
kanalizační řád. 

3. Míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být před 
napojením na tuto kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem. 

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

Obec Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 
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Odůvodnění: 

Dne 15.1.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Rybí. Tímto dnem 
bylo zahájeno správní řízení. 
Žádost byla doložena těmito doklady: návrhem kanalizačního řádu ve dvou vyhotoveních a doplněným 
pasportem kanalizace. 
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům  
veřejnou vyhláškou dne 30.1.2019 pod č.j.OŽP/8622/2019 a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. 
Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. V souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost se před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Do podkladů 
rozhodnutí bylo možno nahlédnout kdykoliv v průběhu vodoprávního řízení na Městském úřadě Nový 
Jičín, odboru životního prostředí, č. dveří 307 od 8:00 do 11:00 hodin. V průběhu vodoprávního řízení 
byla dána možnost účastníkům řízení uplatnit stanovisko a to v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 
správního řádu. 
Oznámení o zahájení správního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Rybí dne 31.1.2019 
a sňato bylo dne 16.2.2019 a dále na úřední desce MÚ Nový Jičín a to dne 4.2.2019 a sňato bylo 
22.2.2019. Současně bylo oznámení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Kanalizační řád vypracoval Ing. Lubomír Novák – AVONA, Divadelní 14, Nový Jičín v měsíci prosinci 2014. 
Schvalovaný kanalizační řád zahrnuje kanalizaci ve vlastnictví obce Rybí. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu:  Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady. 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. 

Platnost kanalizačního řádu byla časově omezena tak, že byla stanovena do termínu 31.12.2021 a to 
v souladu s platnými povoleními ke stavbě domovních čistíren odpadních vod, které by obec Rybí měla 
do termínu 31.12.2021 v obci vybudovat. Po tomto termínu by mělo dojít ke změně kvality 
vypouštěných odpadních vod a to z tzv. výjimky dle ustanovení § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění na kvalitu odpovídající platné právní úpravě vodního práva. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): Povodí Odry s.p. Ostrava 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

•  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním u zdejšího vodoprávního 
úřadu. 

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady MÚ Nový Jičín, odbor ŽP. 

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

 
 

Maršálková Jarmila 
referent veřejné správy 

 „otisk úředního razítka“ 
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Toto rozhodnutí bude všem účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 15 dnů 
vyvěšena na úřední desce MÚ Nový Jičín a obecního úřadu Rybí. Poslední den 15-ti denní lhůty, po 
kterou je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení. Rozhodnutí bude též zveřejněno 
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. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………….   Sejmuto dne:…………………………………. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
Přílohy pro žadatele: 

• Kanalizační řád bude zaslán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 
Obdrží: 

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