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Přerov, dne 12.09.2016

Žadatel:
Obec Bochoř, zastoupena starostou obce, Náves 202/41, Bochoř, 750 02 Přerov 2, IČ: 00301051

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a
zemědělství, příslušný podle ustanovení § § 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen správní řád a dále podle ustanovení § 25, 27 a 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, dále jen
zákon a vodovodech a kanalizacích , ve správním řízení posoudil návrh, který dne 22.08.2016 podala
Obec Bochoř, zastoupena starostou obce, IČ: 00301051, Náves 202/41, Bochoř, 750 02 Přerov 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
„Kanalizační řád obce Bochoř“
(dále jen "kanalizační řád").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Čísla hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon
Provozovatel a vlastník kanalizace

Olomoucký
Bochoř
Bochoř
4-12-02-099
16220
Obec Bochoř

Popis:
Kanalizační řád stanovuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace v obci Bochoř.
Kanalizační řád se vztahuje na veškerou veřejnou kanalizaci v majetku a provozu obce Bochoř. Ustanovení
kanalizačního řádu platí pro stokovou síť vč. podtlakových přípojek ukončenými podtlakovými šachtami, do
kterých jsou napojeny gravitačními přípojkami jednotlivé nemovitosti. Kanalizační řád je závazný pro všechny
organizace a osoby, které spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo ji jinak využívají.
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům)
povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určitého 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 a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly
splněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro obec Bochoř.
V obci Bochoř je vybudována oddílná podtlaková stoková síť a částečně i gravitační síť ( PVC DN 150 a DN
200), kterou jsou odváděny veškeré odpadní vody z městské vybavenosti a domácností na komunální čistírnu

Č. j. MMPr/115784/2016/Maš

str. 2

odpadních vod. Celková délka dopravních cest podtlakové kanalizační sítě je 6 328 m, podtlakové přípojky jsou
délky 965 m, gravitační kanalizace je délky 2 049 m, osazeno je celkem 226 ks podtlakových šachet.
Podtlaková kanalizace je provedena z tlakového potrubí PVC-U DN 80, 100, 125 a 150 PN 10 s atestem na
podtlak. Na potrubí budou osazeny speciální tvarovky pro napojení vedlejších větví a domovních šachet.
Kanalizační potrubí je plynotěsné, v potrubí je podtlak v rozmezí 0,6 - 0,8 barů. Na potrubí byla provedena
celková tlaková zkouška. Stoky jsou uloženy převážně v zelených pásech, podchody pod komunikacemi jsou
řešeny protlaky.
Podtlakovou splaškovou kanalizaci tvoří sběrač A, který je páteří podtlakové kanalizace v obci Bochoř a páteřní
sběrač B, který přivádí splaškové odpadní vody z místní části Včelíny. Páteřní sběrače A a B jsou provedeny
z tlakových trub PVC-U D 160/6,2; D 140/5,4 a PVC-U D 110/4,2. Ostatní větve podtlakové kanalizace, stoky
A1-A14 a stoky B1 provedeny z plastového potrubí PVC-U D 110/4,2 a PVC-U D 90/3,5. Pro dobrou
manipulovatelnost a ovládání systému podtlakové kanalizace jsou na jednotlivých odbočných řadech osazeny
trasové uzávěry TU, jakož i na páteřním sběrači jsou osazena sekční šoupata. Pro jednotlivé vedlejší stoky a
podtlakové šachty PŠ jsou na hlavním potrubí osazeny odbočky (levé a pravé) na které navazuje vlastní vedlejší
stoka zakončená podtlakovou šachtou. Dále byly na jednotlivých větvích osazeny inspekční šachty, které jsou
na povrchu osazeny litinovými poklopy. Šachty slouží pro vyhledávání poruch na potrubí.
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Kanalizační řád bude průběžně aktualizován podle nových právních skutečností a v souladu s platným
povolením k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce.
2. Do kanalizačního řádu budou zaznamenány záznamy o provedených opatřeních.
3. Pověření pracovníci budou prokazatelně seznámeni se schváleným kanalizačním řádem.
4. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje po dobu platnosti rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních
vod z kanalizace obce.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Bochoř, zastoupena starostou obce, Náves 202/41, Bochoř, 750 02 Přerov 2, IČ: 00301051
Odůvodnění:
Dne 22.08.2016 podal žadatel návrh na schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady. Kanalizační řád obsahoval všechny náležitosti uvedené
v ustanovení § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a organizacím.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené správní úřady a organizace svá závazná
stanoviska. Upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto, a že účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí.
Kanalizační řád vypracoval Ing. Zbyněk Cupák, Milíčkova 145/6, 779 00 Olomouc, dne 15.07.2016.
Posouzení vodoprávního úřadu:
 Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních
zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil,
že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodovodech a
kanalizacích a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního
řádu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Moravy, s.p.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
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. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova,
Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov.
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 správní orgán
na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Mašek
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
 1x schválená „Kanalizační řád obce Bochoř“

Obdrží (doporučeně):
Obec Bochoř, zastoupena starostou obce, IDDS: tyjb4s6
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ostatní:
ad a)

