Městský úřad Litovel
Odbor životního prostředí
Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Č.j.: LIT 12297/2021
Sp. značka: ŽP 299/2021 AAm
Spisový znak 233.0. skartační znak V20
Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.
Tel.: +420 585 153 260
E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel
Datum: 09.06.2021
MULIX00OQGTR
MULIX00OQGTR

USNESENÍ
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27
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,
určuje
podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení ve věci schválení
„Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bílá Lhota“ lhůtu, ve které mohou uplatnit své
připomínky či námitky ve výše uvedeném řízení, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení
tohoto usnesení.
Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Pokud účastníci řízení
nevyužijí svého práva činit návrhy ve lhůtě určené tímto usnesením, přistoupí vodoprávní úřad
po jejím uplynutí k vydání rozhodnutí ve věci.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
− Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662
Odůvodnění:
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, oznámil zahájení vodoprávního řízení ve věci
schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bílá Lhota“ pod č.j. LIT 12295/2021 ze dne
09.06.2021. Podle ustanovení § 36 správního řádu mohou účastníci řízení podávat do doby
vydání rozhodnutí své námitky a připomínky, které se vodoprávního řízení týkají. Dle
ustanovení § 39 správního řádu správní orgán určí účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení
úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Vodoprávní úřad tedy stanovil tímto
usnesením přiměřenou lhůtu pro nahlédnutí do podkladů a uplatnění vyjádření ve věci.
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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 Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského
úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel.
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 Litovel. Podané odvolání nemá v souladu
s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
……………………………………
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je
účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se
písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto usnesení na úřední
desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bílá Lhota. Po sejmutí zašlete prosím
neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.
Vyvěšeno dne…………………
Sejmuto dne…………………
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)
Obdrží:
K vyvěšení na úředních deskách:
– Městský úřad Litovel
– Obecní úřad Bílá Lhota
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řízení, kterým se doručuje jednotlivě:
– Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
– vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci
v obci Bílá Lhota a všech jeho místních částech (Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí,
Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice)
1x spis

2
Město Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 3620811/0100

ID datové schránky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 111

E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

