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Účastníci řízení: 
Navrhovatel: 
Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64  Lipoltice 
Ostatní účastníci řízení: 
producenti jiných než běžných komunálních vod z domácnosti 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 1.7.2020 podala 

Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64  Lipoltice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle ustanov. § 14 odst. 3 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 předpisů, (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)  

s c h v a l u j e 

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Lipoltice, 

(dále jen "kanalizační řád"), který vypracoval Ing. Zdeněk Karabec, IČO: 12963160, v srpnu 2018. 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:  

1. Při každé změně rozhodujících údajů v kanalizačním řádu zajistí žadatel aktualizaci jeho příslušných 
částí nejpozději do 1 měsíce po změně.  

2. Žadatel zajistí prověření řádu z hlediska jeho aktuálnosti po 5 letech ode dne jeho schválení. 
3. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do: 31.8.2030.  
 

Odůvodnění: 
Dne 1.7.2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Žádost byla doložena těmito kanalizačním řádem (2x) a provozním řádem ČOV. 



Č.j. MUPC  16590/2020 str. 2 

 
Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) účastníky řízení, mezi které zařadil vlastníka a provozovatele kanalizace 
a ČOV, který je současně žadatelem – Obec Lipoltice a vlastníky, popř. provozovatele, objektů, u kterých 
lze očekávat produkci odpadních vod s nadlimitním znečištěním, jejichž odpadní vody musí být před 
vypouštěním do kanalizace předčišťovány (restaurace, potravinářské výrobny, průmyslové výrobny, 
apod..).  

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Protože mu byly dobře známy poměry v místě a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení věci, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a místního šetření a stanovil, že ve lhůtě do 15 
dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené 
orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle 
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 

Pro seznámení se účastníků řízení s podklady rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, 
stanovil vodoprávní úřad lhůtu od 10.8.2020 do 14.8.2020, s tím, že je upozornil, že nashromáždil 
dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí a že po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

Vodoprávní úřad ve stanované lhůtě neobdržel od účastníků řízení žádné námitky ani stanoviska. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený kanalizační řád z hledisek uvedených 
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a zjistil, že kanalizační řád obsahuje předepsané údaje, dle 
ust. § 24 této vyhlášky, jejich dodržováním nejsou ohroženy zájmy chráněné jmenovanými zákony ani 
zvláštními předpisy.  

Kanalizační řád stanoví, které odpadní vody je nutné předčistit, než se vypustí do kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Novela zákona o vodovodech a kanalizacích účinná od 1.1.2014 ruší nutnost povolení 
vodoprávního úřadu pro odběratele, který vypouští do kanalizace odpadní vody s vyšším znečištěním, než 
připouští limity kanalizačního řádu. Pokud odběratel ví, že vypouští odpadní vody s vyšším znečištěním, 
než připouští limity, může ve smlouvě s vlastníkem kanalizace, po případě jejím provozovatelem, podle 
§ 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích takové vypouštění legalizovat (pokud má jeho čistírna 
odpadních vod kapacitu), či realizovat a provozovat předčistící zařízení.  

Dodržování limitů kanalizačního řádu si nově od 1.1.2014 musí kontrolovat provozovatel kanalizace pro 
veřejnou potřebu. 

Vodoprávní úřad stanovil dobu platnosti kanalizačního řádu na 10 let. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat, dle ust. § 81 správního řádu a ustanovení 
následujících, do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje podáním u odboru stavebního Městského úřadu Přelouč. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

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

Schválený kanalizační řád obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

Lubomír Novotný  
vedoucí odboru 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
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 se nevyměřuje. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručenky) 
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys 
 
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu 
Ostatní účastníci – producenti jiných než běžných komunálních vod z domácnosti  
 

Městský úřad Přelouč – 1x k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Lipoltice – 1x k vyvěšení na úřední desce 
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