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ROZHODNUTÍ
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, na základě
vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona

SCHVALUJE
Obci Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662,
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích „Kanalizační řád stokové
sítě obce Bílá Lhota“.
Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích po veřejnou potřebu v platném znění.
Podrobnosti jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který zpracovala RNDr. Marcela
Česalová v 04/2021.
Toto rozhodnutí se vydává za předpokladu plnění následujících podmínek a povinností:
1. Při změně podmínek rozhodných pro provoz zařízení kanalizace je vlastník povinen
provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému
schválení.
2. Schválený kanalizační řád je nezbytné pravidelně revidovat, nejpozději však do 5 let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž
kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených
v kanalizačním řádu.
4. Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a
kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.
5. Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec
Bílá Lhota).
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
– Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662
Odůvodnění:
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.05.2021 žádost Obce Bílá
Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662, o schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce
Bílá Lhota“ v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Zahájení vodoprávní řízení bez ústního jednání a místního šetření bylo oznámeno účastníkům
řízení a dotčeným orgánům pod č.j. LIT 12295/2021 ze dne 09.06.2021. Při vymezování okruhu
účastníků tohoto řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v daném případě jsou účastníci
řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu všichni 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). MěÚ Litovel
zároveň samostatným usnesením č.j. LIT 12297/2021 ze dne 09.06.2021 určil lhůtu, ve které
mohli účastníci řízení uplatnit své připomínky či námitky ve výše uvedeném řízení, nejpozději
do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu
vznesena žádná negativní námitka či připomínka.
Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných
odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Bílá Lhota a všech jeho místních částech (Bílá
Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice). Účelem kanalizačního řádu
je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje
vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určené
koncentraci znečištění v souladu s právními normami.
Po přezkoumání předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že je vypracovaný
v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích po veřejnou potřebu v platném znění. Platnost kanalizačního řádu
nebyla nijak omezena, pouze byla stanovena podmínka pravidelné revize nejpozději do 5 let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad měl k řízení k dispozici:
− 2x kanalizační řád vypracovaný RNDr. Marcelou Česalovou v 04/2021
− výpis z Registru ekonomických subjektů
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení
kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné
okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad následně rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných
ustanovení 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 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
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účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí 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 rozhodnutí 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)
2x spis
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