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Váš dopis značky/ze dne: BV/2291/2020-Mi/11.05.2020 
Číslo jednací:   OŽP-ČJ/32927-20/MOU 
Spisová značka:  OŽP/8899-2020/MOU 
Vyřizuje/linka:   Ing. Ivona Moučková/533 304 760 
E-mail:    mouckova@slapanice.cz 
V Brně dne:   14.09.2020 
Datová schránka:  2xfbbgj 
 
 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako orgán veřejné správy na úseku vodovodů 
a kanalizací podle ustanovení § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) 
 
účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými jsou:  
1. Obec Telnice, Růžová 243 66459 Telnice, IČO 002 82 677  
2. Obec Sokolnice, Komenského 435, 66452 Sokolnice, IČO 002 82 596  
3. Obec Otmarov, Otmarov 56, 66457 Měnín, IČO 004 88 259 
 
 

I. schvaluje 
 

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích 
 

kanalizační řád 
 

stokové sítě pod názvem „Skupinová kanalizace Telnice“, který vypracovala v březnu 2020 
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, 63801 Brno  
 
 

II. stanovuje  
 
podmínky, za kterých se výše uvedený kanalizační řád schvaluje: 
1. Kanalizační řád uložený u vlastníků stokové sítě a u provozovatele musí být shodný s 

kanalizačním řádem uloženým u vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 
Městského úřadu Šlapanice. 
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2. V případě změn vodních poměrů v dané lokalitě nebo podmínek, za nichž byl kanalizační 
řád schválen, předloží vlastník kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení 
aktualizovaný kanalizační řád a to do 2 měsíců od této změny. 

 
  
 
 

Odůvodnění 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí obdržel dne 11.05.2020 od právnické 
osoby Vodárenská akciová společností, a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, 63801 
Brno, IČO 49455842 v zastoupení obce Telnice, Růžová 243 66459 Telnice, IČO 002 82 
677, obce Sokolnice, Komenského 435, 66452 Sokolnice, IČO 002 82 596 a obce Otmarov, 
Otmarov 56, 66457 Měnín, IČO 004 88 259 (dále jen „žadatelé“) žádost ve věci schválení 
kanalizačního řádu skupinové kanalizace v obcích Telnice, Sokolnice a Otmarov, podle 
ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.  
 
Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení podle ustanovení § 44 
správního řádu. 
 
Žadatelé předložili ke schválení kanalizační řád pod názvem „Kanalizační řád skupinová 
kanalizace Telnice (Telnice, Sokolnice, Otmarov)“ vypracovaný Vodárenskou akciovou 
společností a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 63801 Brno v dubnu 2020. Tento 
kanalizační řád stanovuje podmínky, za kterých se producentům odpadních vod z obcí 
Telnice, Sokolnice a Otmarov povoluje vypouštět odpadní vody z určeného místa do 
splaškové kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod Telnice. Platnost 
kanalizačního řádu navrhuje žadatel stanovit bez omezení. Stávající kanalizační řád 
skupinové kanalizace Telnice byl schválen rozhodnutím ze dne 14.01.2016 pod č. j. OŽP-
ČJ/71711-15/MOU, sp. zn. OŽP/11190-2015/MOU s dobou platnosti do 31.12.2020. 
 
Podanou žádost Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí posoudil podle 
ustanovení § 14 odst. 3 a 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a podle ustanovení § 24 a 
§ 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 
 
Žadatelé předložili ke schválení čtyři paré kanalizačního řádu pod názvem „Skupinová 
kanalizace Telnice“, který vypracovala v březnu 2020 Vodárenská akciová společnost, a. s., 
divize Brno-venkov, Soběšická 156, 63801 Brno. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení § 144 
správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu § 25 
správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí ve smyslu ustanovení § 47 správního 
řádu oznámil přípisem ze dne 11.08.2020 pod č. j. OŽP-ČJ/40831-20/MOU, sp. zn. 
OŽP/8899-2020/MOU zahájení správního řízení všem jemu známým účastníkům řízení. 
Současně Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí stanovil usnesením ze dne 
11.08.2020 pod č. j. OŽP-ČJ/40831-20/MOU, sp. zn. OŽP/8899-2020/MOU v souladu s 
ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení přiměřenou lhůtu na vyjádření. 
Této lhůty žádný z účastníků řízení nevyužil. 
 
Dále dal vodoprávní úřad sdělením ze dne 11.08.2020 pod č. j. OŽP-ČJ/40831-20/MOU, sp. 
zn. OŽP/8899-2020/MOU, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, všem 
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutí a 
stanovil přiměřenou lhůtu k tomuto úkonu. Žádný z účastníků této možnosti nevyužil. 
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Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí prověřil v rámci správního řízení 
předmětnou žádost a ostatní podklady a provedl volné zhodnocení důkazů. 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí posoudil v průběhu správního řízení u 
projednávané záležitosti rozsah dotčených práv a právem chráněných zájmů. Celkovým 
posouzením požadovaného schválení kanalizačního řádu stokové sítě obcí Telnice, 
Sokolnice, Otmarov a z výsledku správního řízení pak Městský úřad Šlapanice, odbor 
životního prostředí dospěl k závěru, že je možné schválit v daném případě přeložený 
kanalizační řád za podmínek a povinností výše uvedených. 
 
Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor 
životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 

Poučení  účastníků 
 
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 Jihomoravského kraje se sídlem v 
Brně, Žerotínovo nám. 449/3 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru 
životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 
 
Ing. Rostislav Beránek 
vedoucí odboru životního prostředí   
 
 
 
 
Příloha pro žadatele: 
3 x schválený kanalizační řád – po nabytí právní moci rozhodnutí 
 
 
 
Rozhodnutí obdrží: 
I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou) 
- Obec Telnice, Růžová 243, 66459 Telnice   
- Obec Sokolnice, Komenského 435, 66452 Sokolnice   
- Obec Otmarov, Otmarov 56, 66457 Měnín 
 
 

otisk 
úředního 
razítka 
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II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)  
- Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 01 

Brno 
- Homola Pavel, Zborovská 2389/37, Žabovřesky, 61600 Brno (Prádelna Homola – Na 

Vilách 431, Telnice)  
- ROUPEC, s. r. o., Bzenecká 4156/17, Židenice, 62800 Brno (Panský pivovar Sokolnice – 

Zámecká 151, Sokolnice) 
- Základní škola a Mateřská škola, Masarykovo náměstí 4, 66459 Telnice  
- Mateřská škola, Palackého 402, 66459 Telnice  
- Orel jednota Telnice, Masarykovo náměstí 7, 66459 Telnice 
- Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 69201 Mikulov (prodejna 

COOP - Masarykovo náměstí 330, Telnice) 
- Laštůvka Petr, Za sokolovnou 365, 66459 Telnice (restaurace U Laštůvků) 
- Prax František, Údolní 394/20, Veveří, 60200 Brno (provozovna autoklempířství - U 

rybníka 51, Telnice) 
- Tělocvičná jednota Sokol Telnice, Brněnská 244, 66459 Telnice (restaurace U Seňora) 
- AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 37004 České 

Budějovice (prodej zemědělské techniky – Draha 428, Telnice) 
- BENTEL, s.r.o., Draha 110, 66459 Telnice (čerpací stanice, ubytování, bistro) 
- Kejda Tomáš, Palackého 397, 66417 Tetčice (pneuservis – Draha 448, Telnice) 
- Jeniš Pavel, č. p. 240, 66457 Měnín (smíšené zboží Cupák - V dědině 8, Telnice) 
- Princ parket s.r.o., Draha 427, 66459 Telnice (výrobní hala) 
- UMĚLECKÁ KOVÁRNA VYTOPIL s.r.o., Draha 432, 66459 Telnice 
- Marek Tom Ing., K nádraží 265, 66459 Telnice (elektroservis) 
- TBS-Truck Bus Servis, a.s., K nádraží 517, 66459 Telnice (autoservis, dopravní služby) 
- Roblík Tomáš Ing., Bělohorská 3053/117, Židenice, 63600 Brno (ABAS ATELIER s. r. o., 

tvorba výstavních expozic – K nádraží 879, Újezd u Brna) 
- VIMIXA, a.s., K nádraží 252, 66459 Telnice (výroba těstovin) 
- HP TRONIC TELNICE, s.r.o., náměstí Práce 2523, 76001 Zlín (STOROPACK Česká 

republika s. r. o., výroba plastových a pryžových produktů – K nádraží 519, Telnice) 
- LABTECH s.r.o., Polní 340/23, Štýřice, 63900 Brno (laboratoře - K nádraží 191, Telnice) 
- ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (restaurace, 

hostinec Zdeňka Jochymková – Zámecká 352, Sokolnice) 
- Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykova 20, 

66452 Sokolnice 
- Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice, Masarykova 370, 66452 Sokolnice (pohostinství, 

pizzerie Na sokolovně - Masarykova 52, Sokolnice) 
- Mateřská škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Zahradní 494, 

66452 Sokolnice 
- Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 66452 Sokolnice 
- AGROMIR HOLDING a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 61900 Brno (AGROMIR 

HOLDING a. s., restaurace u Husara – Průchodní 197, Sokolnice) 
- Holub Jaroslav, 9. května 819, 66453 Újezd u Brna (obchodní středisko – Komenského 

10, Sokolnice) 
- ŠROT GEBESHUBER s.r.o., Kobylnická 457, 66452 Sokolnice 
- EUPHRASIA Real Estate s.r.o., Antala Staška 1859/34, Krč, 14000 Praha 4 (ubytovací 

zařízení – Sokolnice 699) 
- Autodoprava Matějka, s. r. o., U Cihelny 685, 66452 Sokolnice 
- Sokolnice RE, s.r.o., Vrázova 1231/38, Vítkovice, 70300 Ostrava (obráběčství Bršlík s. r. 

o., Démos trade a. s. zámky, kování – Kobylnická 698, Sokolnice) 
- Zemědělské družstvo Sokolnice, Zámecká 55, 66452 Sokolnice (administrativní budova) 
- STAPPERT Česká republika spol. s r.o., č. p. 57, 66457 Otmarov (velkoobchod hutního 

materiálu) 
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III. Dotčené orgány 
- Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, pracoviště 

Nádražní 750, 667 01 Židlochovice 
IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí 

písemnosti) 
- Městský úřad Šlapanice – paní Ječmenová, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

(zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup) 
- Obecní úřad Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice (zveřejní též způsobem umožňující 

dálkový přístup) 
- Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice (zveřejní též způsobem 

umožňující dálkový přístup) 
- Obecní úřad Otmarov, Otmarov 56, 664 57 Měnín (zveřejní též způsobem umožňující 

dálkový přístup) 
V. Na vědomí 
- Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 01 

Brno 
 
 
 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena, ust. § 25 a ust. § 26 správního řádu, po dobu 15 
dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a na úředních deskách všech výše 
uvedených Obecních úřadů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Šlapanice 
 

Vyvěšeno dne:…………………                                             Sejmuto dne:……………………… 

 

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:………………Ukončeno dne:……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
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