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DATUM: 	30.12.2019 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a 
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů  (vodní zákon), a podle ustanovení § 25 a 
§ 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně  některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") ve správním řízení posoudil žádost, 
kterou dne 27.11.2019 podala společnost 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO 49454587, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 

(dále jen "žadatel"), a na základě  tohoto posouzení: 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený kanalizační řád: 

"Kanalizační řád obce Račice - Pístovice" 
(dále jen "kanalizační řád") 

do: 31.1.2025 

Působnost kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod z obce Račice - Pístovice — do veřejné 
stokové sítě  obce Račice — Pístovice ukončené čistírnou odpadních vod obce Račice — Pístovice, ležící v části 
Pístovice. 

Vlastník kanalizace: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Ič  49454587, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 

Provozovatel kanalizace: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Ič  49454587, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Předložený KŘ  se schvaluje na dobu do 31.1.2025. 
2. Jestliže dojde ke změně  technických či právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen je 

vlastník kanalizace (popř. provozovatel) povinen bezodkladně  požádat o schválení aktualizovaného 
kanalizačního řádu. 

Vlastník stokové sítě  (popř. provozovatel) zajistí dostupnost schváleného kanalizačního a provozního řádu pro 
všechny připojené subjekty. Dojde-li schválením KŘ  nebo aktualizovaného KŘ  k dotčení práv a povinností 
odběratele, bude o tomto neprodleně  prokazatelně  informován. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
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Odůvodnění 
Dne 27.11.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

• Žádost včetně  dokumentu "kanalizační řád", dokument vypracovala firma AQUA PROCON s.r.o., datum: 
říjen 2019 

• Mapový podklad včetně  popisu napojení subjektů  v obci Račice - Pístovice 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení oznámením pod č.j. MV 95784/2019 ze dne 5.12.2019 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě  a ústního 
jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a 
stanovil, že ve lhůtě  do 15 dnů  od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě  důkazy. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích jak z hlediska jeho formální úpinosti tak i z hlediska 
obsahového. 

Návrh žadatele obsahoval požadované náležitosti. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily 
schválení předloženého dokumentu, kanalizačního řádu. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

Povodí Moravy, s.p., Obec Račice - Pístovice 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků  k podkladům rozhodnutí: 

• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů  ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor životního prostředí, žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

RNDr. Jiří Kutálek 
vedoucí odboru životního prostředí 
Měú Vyškov 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 
1. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IDDS: d4jumdj 

sídlo: Brněnská č.p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 

ostatní účastníci (dodejky) 
2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
3. Obec Račice - Pístovice, IDDS: uwibbux 

sídlo: Račice č.p. 72, 683 05 Račice-Pístovice 

dotčené orgány státní správy 
4. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 
Vyškov 1 

A/A Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č  .p. 108/1, Vyškov-město, 682 01 
Vyškov 1— spis, evidence 
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