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Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Lučina
OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení
veřejná vyhláška
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst.
1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako
věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 27 odst.1 a § 30
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, že na návrh právnické osoby – obec Lučina,
se sídlem Lučina 1, 739 39 Lučina, IČO 00296899 v zastoupení INGESTA spol. s r.o., Hasičská
550/50, 700 30 Ostrava, IČO 25391194, bylo dne 18.12.2020 zahájeno správní řízení ve věci
schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Lučina, podle ustanovení § 14
odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě
vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové kanalizační sítě. Účelem kanalizačního řádu
je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět
do splaškové kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci
znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly
plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace ve vlastnictví
obce Lučina. Stoková síť navazuje na stávající stokovou síť v majetku SmVaK Ostrava a.s., která
je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod nacházející se na území obce Lučina.
Účastníci řízení mají právo v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení
své stanovisko nejpozději do 28. ledna 2021.
K podkladům rozhodnutí mají účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
možnost vyjádřit se nejpozději od 29. ledna do 3. února 2021. Poté bude ve věci rozhodnuto.
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Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mají účastníci řízení možnost
přímo na pracovišti Magistrátu města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478,
v kanceláři č. 427. V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 a opatřeními přijatými vládou ČR z důvodu ochrany
před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 tak lze učinit v úřední hodiny, které
jsou mimořádně v pondělí a ve středu od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. Mimo
úřední hodiny jen po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 558 609 495. Pro
komunikaci s oprávněnou úřední osobou lze také využít datovou schránku, popř. email.
Jakmile opatření pominou, je možné se dostavit v úředních hodinách tj. pondělí a ve
středu od 8.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 13.00 do 15.00, mimo úřední hodiny jen
po předchozí telefonické dohodě na čísle 558 609 495.
Další poučení:
Účastníci řízení mají právo činit si výpisy a na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části (§ 38 odst. 4 správního řádu), za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí
písemnou, nebo ústní do protokolu. Zástupce vystupuje v řízení jménem zastupovaného. Z úkonů
zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (§ 33 a 34 správního řádu).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit
průkaz totožnosti (OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum
narození a adresu trvalého pobytu (§ 36 odst. 4 správního řádu).
Účastníci jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle
zvláštního zákona (§ 30 správního řádu).
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy,
které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení
v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního
řádu).

Růžena Klimšová
referent vodního hospodářství

Toto oznámení o zahájení správního řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č.
500/2004 Sb., obdrží do vlastních rukou účastníci řízení:
a) dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručí se)
- obec Lučina, Lučina 1, 739 39 Lučina doručeno prostřednictvím INGESTA spol. s r.o., Hasičská
550/50, 700 30 Ostrava
b) dle ustanovení § 27 odst.2 správního řádu (doručí se veřejnou vyhláškou)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 00 Ostrava
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- osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným
účastníkům řízení než je žadatel, oznámení o zahájení správního řízení dle ustanovení § 144 odst. 1
a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou.
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto oznámení
o zahájení správního řízení, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž
veřejnou vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku, na úřední desce
Obecního úřadu Lučina se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.
c) na vědomí (doručí se)
- Obecní úřad Lučina (veřejná vyhláška k vyvěšení)
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