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Městský úřad Vyškov 
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682 01 Vyškov 
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ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27 odst.2 zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 
"zákon o vak"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.9.2019 podal 

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 aktualizovaný 
kanalizační řád: 

Kanalizační řád města Vyškov a obce Drnovice 

(dále jen "kanalizační řád") 
do 30.9.2024 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Jestliže dojde ke změně  technických či právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen je 
vlastník kanalizace (popř. provozovatel) povinen bezodkladně  požádat o schválení nového 
(aktualizovaného) kanalizačního řádu. 

2. Vlastník veřejné kanalizace (popř. provozovatel) zajistí dostupnost schváleného kanalizačního řádu pro 
všechny připojené subjekty.. 

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 

Odůvodnění 
Dne 30.9.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

• Kanalizační řád (3 kopie) 
• Mapový podklad 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní 
úřad stanovil, že ve lhůtě  do 15 dnů  od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
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připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně  je upozornil, že na později podané námitky 
nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 
Zpracovatel kanalizačního řádu: AQUA PROCON, s.r.o., Palackého třída 12, 61200 Brno, 09/2019 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Jedná se o veřejnou kanalizaci ukončenou centrální čistírnou odpadních vod Vyškov, z které jsou předčištěné 
odpadní vody vypouštěny do vodního toku Haná. Dne 25. 3. 2004 pod č.j. JMK 5585/2004 OŽPZ-Fr povolil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, užívání stavby ČOV Vyškov a zároveň  povolil nakládání s vodami. 
Dne 13.9.2019 pak prodloužil dobu platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových o 5 let. 
Na stejnou dobu se také schvaluje kanalizační řád. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích a prováděcích předpisů, projednal ji s účastníky řízení 
a s dotčenými správními úřady jak z hlediska jeho formální úpinosti tak i z hlediska obsahového. Návrh 
žadatele obsahoval požadované náležitosti. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily schválení předloženého 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): 
CASPER Vyškov, spol.s r.o., NELI, a.s., HESTEGO a.s., ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., RAŠNEROVA 
PEKÁRNA s.r.o., Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s 
majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů  Morava, KRODOS 
SERVIS a.s., Unilin s.r.o., Biittcher ČR , k.s., voestalpine Profilform s.r.o., BKR ČR, s.r.o. 

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 a zemědělství, 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 
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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. CASPER Vyškov, spol.s r.o., IDDS: ehvu5zn 

sídlo: Průmyslová č.p. 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1 
3. NELI, a.s., IDDS: desfc2i 

sídlo: Na Hraničkách č.p. 589/34, Dědice, 682 01 Vyškov 1 
4. HESTEGO a.s., IDDS: skacexj 

sídlo: Na Nouzce č.p. 470/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 
5. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., IDDS: kjnx7yd 

sídlo: Dědická č.p. 190/17, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 
6. RAŠNEROVA PEKÁRNA s.r.o., IDDS: vg2vjyn 

sídlo: Sušilova č.p. 39/6, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 
7. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, IDDS: 8myk6pn 

sídlo: Purkyňova č.p. 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1 
8. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů  Morava, IDDS: hjyaavk 

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Zidenice, 615 00 Brno 15 
9. KRODOS SERVIS a.s., IDDS: g2heutf 

sídlo: Skopalíkova č.p. 2385/45, 767 01 Kroměříž 1 

dotčené orgány státní správy 
10. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 

ostatní 
11. Obec Drnovice, IDDS: fvvb8b9 

sídlo: Drnovice č.p. 1, 683 04 Drnovice 
12. Město Vyškov, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

