
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 282 979 

Odbor životního prostředí a stavební úřad 

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice  

 

 

OZNÁMENÍ 

o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu 

I. 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c) a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 

Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon 

o vodovodech a kanalizacích“) 

 

oznamuje zahájení vodoprávního řízení dnem 11.6.2020 na základě žádosti podané žadatelem 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842 
 

ve věci 

žádosti o schválení „Kanalizačního řádu Žatčany“. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích o schválení 

„Kanalizačního řádu Žatčany“. 

Provozovatelem stokové sítě obce Žatčany je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 

Soběšická 820, 638 00 Brno, IČO 49455842. 

Podle § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) mají účastníci řízení právo 

vyjádřit v řízení své stanovisko. 

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu a to, 

v kanceláři číslo 219, Městského úřadu Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, 

Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. V jiné 

dny po telefonické domluvě. 

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz 

musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Nechá – li se některý 

z účastníků řízení zastupovat, vodoprávnímu úřadu doloží jeho zástupce v souladu s § 33 správního řádu 

plnou moc. 

USNESENÍ 

II. 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c) a § 30 odst. 1 zákona o vodovodech 

a kanalizacích 

Váš dopis zn.: BV/3034/2020-Mi 

 Ze dne: 11.6.2020    

Sp. zn.: MZi-OZPSU/10087/2020-IŠ 

 

 

Č. j.: MZi-OZPSU/10087/2020-1 

Vyřizuje:: Ing. Ildikó Šlapalová 

Tel.: 547 428 747 

E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz 

Počet listů: 2  
  

Počet příloh/listů/svazků: 0/0/0  

Datum: 23.06.2020   

Vypraveno dne:   
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určuje 

 

podle § 39 odst. 1 správního řádu, účastníkům řízení lhůtu do 21.7.2020 k uplatnění námitek 

ke správnímu řízení o schválení „Kanalizačního řádu Žatčany“. 

 

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 820, 638 00 Brno 

 

Odůvodnění 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad obdržel dne 11.6.2020 žádost 

společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 820, 638 00 Brno, 

IČO 49455842 o schválení „Kanalizačního řádu Žatčany“. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Vodoprávní úřad určil účastníkům řízení v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu k uplatnění 

námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení.  

 

Poučení účastníků 

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 Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice. 

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání 

jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 

Vyjádření se k podkladům rozhodnutí 

III.  

Současně Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně 

příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c) a § 30 odst. 1 zákona 

o vodovodech a kanalizacích dává ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech od 22.7.2020 do 28.7.2020 v kanceláři číslo 219, 

Městského úřadu Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 

Židlochovice, v pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. a jiné dny po telefonické domluvě. 

Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, vodoprávnímu úřadu doloží jeho zástupce v souladu 

s § 33 správního řádu plnou moc. 

 

 

 

  

 

 

Ing. Milan Komenda 

vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu 

 

Obdrží: 

účastníci řízení (dodejky) 

1. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm 

 sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38 

2. Obec Měnín, IDDS: qi9a2h7 

 sídlo: Měnín č.p. 34, 664 57  Měnín 

3. Obec Žatčany, IDDS: dxvb4gz 

 sídlo: Žatčany č.p. 125, 664 53  Újezd u Brna 

4. Ostatní účastnící – jedná se o řízení s velký počtem účastníků řízení, ostatním účastníkům se doručuje 

v souladu s § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
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Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětném vyrozumění o dni 

vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 

Městský úřad Židlochovice 

Obecní úřad Žatčany 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách výše uvedených obcí po dobu nejméně 

15 dní. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Potvrzení o zveřejnění provedou pouze výše uvedené obce. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:…………………………………………………………….. 

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:……………………………………………………. 

 

Sejmuto dne:………………………………………………………………………………………. 

 

Razítko a podpis:…………………………………………………………………………………. 
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