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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638
00 Brno (dále jen "žadatel") dne 21.10.2022 podal žádost o schválení Kanalizačního řádu
místní kanalizace pro veř. potřebu v obci Příbram.
Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení vedené podle
ustanovení § 14 odst. 3 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 (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).
Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
ve smyslu § 10 a § 11 správního řádu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1
správního řádu zahájení příslušného vodoprávního řízení, ve kterém podle § 49 odst. 1 správního
řádu upouští od ústního jednání.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36 a 37 správního
řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do
30.12.2022. Na námitky, které budou sděleny později, se nebere zřetel.
Účastníci řízení mohou v souladu s § 38 správního řádu nahlížet do předmětného spisu (Městský
úřad v Rosicích, odbor životního prostředí dveře č. 223, Žerotínovo nám. 1, Rosice, pondělí a
středa od 8:00 do 17:00 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě), mají právo činit si z něho
výpisy či pořizovat kopie.
Všem účastníkům řízení se tímto opatřením současně sděluje, že v termínu od 02.01.2023 do
06.01.2023 jim je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu stanovena procesní lhůta pro
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seznámení se s kompletními podklady rozhodnutí a je jim dána možnost vyjádřit se k úplným
podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Poučení:

V souladu s § 36 odst. 1, 2, 3 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit
v řízení své stanovisko a mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
(otisk razítka)
Bc. Ing. Leoš Horák, v. r.
úředník odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IDDS: xbpmmvw
sídlo: Kounická č.p. 1598/78, 664 91 Ivančice
Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n
sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84 Zastávka u Brna
Na vědomí (doručuje se veřejnou vyhláškou)
producenti odpadních vod napojení na předmětnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, popř.
investoři výstavby v dotčené obci
Ostatní
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Ostatní se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup
Městský úřad Rosice, Odbor kancelář starosty, IDDS: 6abbzec
sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice u Brna
Obecní úřad Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n
sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84 Zastávka u Brna
S tím, že tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté opatřena
razítkem a podpisem oprávněného zástupce obce bude zaslána zpět odboru životního prostředí
s uvedením dat vyvěšení a sejmutí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Rosice zveřejněn
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ...........................................................

