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„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Liboš a místní část Krnov“ 
 

R O Z H O D N U T Í  

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U  
 

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 
25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a jako místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, na základě výsledku provedeného správního řízení 
dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád") 

S C H V A L U J E 
 

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli, kterým je: Obec Liboš, IČO: 
00635758, Liboš 82, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
 

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Liboš a místní část Krnov“. 
 

Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 31.3.2026. 
 

Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu plnění stanovených podmínek a povinností: 
 

1) Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna průběžně 
nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizí bude informován vlastník 
kanalizace a vodoprávní úřad. 

2) Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti 
kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který předloží 
vodoprávnímu úřadu k novému schválení. 

3) To rozhodnutí bude přiloženo ke schválenému kanalizačnímu řádu jako jeho součást.  
4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a 

jeho prováděcími předpisy.  
 

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu): 
- Obec Liboš, IČO: 00635758, Liboš 82, 783 13  Štěpánov u Olomouce  
 

O d ů v o d n ě n í  
 

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 20.05.2015 žádost od žadatele, 
Obce Liboš, IČO: 00635758, Liboš 82, 783 13  Štěpánov u Olomouce, o schválení kanalizačního řádu 
kanalizace pro veřejnou potřebu obce Liboš a místní část Krnov. 
 

K žádosti bylo doloženo: 
- kanalizační řád. 
Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že podání nemělo předepsané náležitosti (KŘ 



nebyl zpracovaný v souladu s § 24 vyhlášky Mze, kterou se provádí zákon 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 a nebyl v souladu s KŘ obce Štěpánov, na jejíž ČOV jsou odpadní vody z obce Liboš 
odváděny) vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění žádosti a řízení o schválení KŘ přerušil dne 25.5.2015 
do 30.6.2015. Opravený a doplněný KŘ byl doplněn 12.11.2015, při kolaudaci zbývající části kanalizace v obci 
Liboš  - „Tlaková kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu“. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení dopisem Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí ze dne 
15.01.2016. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu je situace předmětné věci známa a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání ve výše uvedené věci. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohli do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout a své námitky uplatnit 
podáním u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí do stanovené lhůty. Do stanovené lhůty ani 
do dne vydání rozhodnutí nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka. 
Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu byli stanoveni podle ustanovení § 27 správního řádu. 
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložené 
podklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení věci, proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. 

P o u č e n í  
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 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 podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. Podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řáduodkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 
otisk úředního razítka  

 
 

 Ing. Hana Zvoníčková  
 vedoucí oddělení 
 
Doručení: 
Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě 
obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu 
je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu . 
 
 
 
 
 
 ..........................................………………….                       ........................................………………… 
 vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko                       sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko 
 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Liboš: 

žadatel a vlastník  

– Obec Liboš, IČO: 00635758, Liboš 82, 783 13  Štěpánov u Olomouce  
provozovatel kanalizace  

– VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, 785 01 Šternberk 1  

vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci  

– dle evidence správce kanalizace 

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):  
– ČIŽP, IČO: 41693205, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

– Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9  

– Obec Štěpánov, Horní 444/7, Štěpánov, 783 13  Štěpánov u Olomouce  

– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2  

– spis 

http://www.olomouc.eu/
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