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ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Výroková část  

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106  odst. 1 zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, dále jen vodní zákon, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10  
a § 11  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní 
řád, příslušný podle ustanovení § 27 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, dále jen zákon  
o vodovodech a kanalizacích, a ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu 
 
účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými jsou:  

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  
IČ: 49451871 a Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091 

 

I.  schvaluje 
 
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích 
 
kanalizační řád stokové sítě Brusné, katastrální území Brusné, obec Brusné, kraj Zlínský, 
s platností do 08.02.2029. 
 
Kanalizační řád stokové sítě Brusné byl vypracován Ing. Ondřejem Mlčochem, Osvoboditelů 
248/9, 767 01 Kroměříž, IČ: 74257901, v 10/2018 a je v souladu s ustanovením § 24 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech  
a kanalizacích, v platném znění. 
 
Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Ondřej Mlčoch, Osvoboditelů 248/9, 767 01 

Kroměříž, IČ: 74257901 
Základní údaje:  

Druh vodního díla: kanalizační stoky a kanalizační objekty - § 55 odst. 1 
písm. c) vodního zákona 

Popis místa vodního díla:  HGR 3222 Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj 
Zlínský, obec Brusné, katastrální území Brusné  

Číslo hydrologického pořadí:  4-12-02-124 
Popis stavby vodního díla: Stoková síť obce Brusné byla realizována v letech 1972 

a 1985 a je provedena jako jednotná, tj. pro odvedení 
splaškových i dešťových vod. Kanalizace je provedena 
v celé délce 2 593 m z betonových a železobetonových 
trub v dimenzi DN 300-500. Celkový počet trvale 
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bydlících obyvatel v obci Brusné je 362, z toho je 
napojeno na veřejnou kanalizaci 120 obyvatel. Odpadní 
vody včetně srážkových vod jsou gravitačně odváděny 
jednotnou stokovou sítí do recipientu, kterým je VVT 
Rusava a VT Brusénka. 

 

II.  stanovuje podmínky ,  
      za kterých se kanalizační řád schvaluje: 

1. Kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem. 

2. Provozovatel kanalizace bude průběžně kontrolovat kvalitu odpadních vod vypouštěných 
do veřejné kanalizace a dodržování hodnot stanovených kanalizačním řádem. 

3. Kanalizační řád bude v průběhu jeho platnosti aktualizován, změněn nebo doplněn, 
změní-li se podmínky, za kterých byl vodoprávním úřadem schválen. 

4. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do 08.02.2029. 
 
Odůvodnění  

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní 
úřad obdržel dne 05.12.2018 žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě Brusné, 
který byl vypracován Ing. Ondřejem Mlčochem, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž,  
IČ: 74257901, v 10/2018. Žádost podala společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., 
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871 a Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 
 
Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě 
vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační stokové sítě v obci Brusné, která je 
z části v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a z části v majetku obce 
Brusné. Kanalizační řád stanoví podmínky, za kterých je umožněno producentům odpadních 
vod vypouštět do kanalizace odpadní vody v určeném místě a v určité koncentraci znečištění 
v souladu s platnými právními předpisy a vodoprávními povoleními. Kanalizační řád stokové 
sítě Brusné byl vypracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství  
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.  
 
Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení 
správního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 
04.01.2019, vydaným pod č. j.: MUBPH 389/2019-3 a současně s tímto oznámením stanovil 
podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu usnesením lhůtu 10 dní ode dne doručení 
oznámení o zahájení řízení k uplatnění námitek ke správnímu řízení. Podle ustanovení § 39 
odst. 1 správního řádu určí správní orgán účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k provedení 
úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Z tohoto důvodu věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad současně s oznámením o zahájení řízení určil účastníkům řízení 
přiměřenou lhůtu k uplatnění námitek, popř. důkazů a poučil je, že k později podaným 
námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad 
neobdržel žádné námitky, popř. důkazy. 
 
Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že mohou nahlédnout do podkladů 
rozhodnutí u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí – úseku 
vodního hospodářství. Podle ustanovení § 36 správního řádu se mohli účastníci před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko. 
Mohli také požádat o poskytnutí informací o řízení. Dále mohli účastníci navrhovat důkazy  
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V průběhu správního řízení 
výše uvedených práv nevyužil žádný účastník řízení. 
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S ohledem na to, že schvalovaný kanalizační řád stokové sítě Brusné z hlediska formální 
úplnosti a z hlediska jeho obsahu odpovídá požadavkům platných právních předpisů, 
stanovuje vodoprávní úřad jeho platnost na dobu 10 let. Žádost spolu s přiloženými doklady 
poskytovala dostatečný poklad pro posouzení předmětného záměru. 
 
Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 27 správního řádu. Hlavními účastníky řízení jsou společnost Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž a Obec Brusné, Brusné 
93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. 
Vedlejšími účastníky vodoprávního řízení jsou osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny 
na svých právech nebo povinnostech. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým 
počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán rozhodnutí v souladu s ustanoveními § 144 
odst. 1, odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.  
 
Posouzení vodoprávního úřadu:   

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona  
o vodovodech a kanalizacích a v příslušné vyhlášce. V řízení nebyly shledány důvody, které 
by bránily vydání rozhodnutí ve věci. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek tohoto 
rozhodnutí, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodního 
hospodářství v dané lokalitě a k ohrožení veřejných zájmů ani nebudou nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků řízení, a proto 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,  
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského řadu Bystřice  
pod Hostýnem, odboru životního prostředí. 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 na jeho náklady 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání  
má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 

 
MVDr. Hana Jedonová 
vedoucí odboru životního prostředí      
 
v.r. 
v zastoupení: Ing. Táňa Holcová 
zástupce vedoucí odboru životního prostředí      
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem a Obecního úřadu Brusné a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto zdvořile žádáme 
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odbor vnitřní správy, MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odd. evidence majetku a nakupování – 
vedení úřední desky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový 
přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………….   Sejmuto dne: ……………………… 
 

 
 

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

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
 

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 a § 144 odst. 6 správního řádu (do vlastních rukou): 

Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou): 

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech 

Na vědomí: 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín 
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