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Oznámení o zahájení správního řízení
Veřejnou vyhláškou
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, obdržel žádost dne 18.11.2014, pod
MUMI 14038144 žádost obce Dolní Dunajovice, se sídlem Zahradní 613, 691 85 Dolní
Dunajovice, IČ 283126 v zastoupení na základě plné moci společností Milan Veselý, inženýrská
a projektová činnost, se sídlem Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379, o schválení
kanalizačního a provozního řádu:
„Kanalizační a provoní řád kanalizace obce dolní Dunajovice“
kraj Jihomoravský, okres Břeclav, kat.území Dolní Dunajovice,
ČHP 4-17-03-073, HGR 224

podle § 14 odst.3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen
„vodoprávní úřad“) příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění dalších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 27 odst.1 zákona č.274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích a podle § 104 odst.2 písm. c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), oznamuje podle ustanovení § 47
správního řádu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení
ve výše uvedené věci.
Stručný popis věci:
Působnost kanalizačního a provozního řádu pro trvalý provoz jednotné kanalizační sítě pro
odvádění odpadních vod na ČOV obce Dolní Dunajovice.
Kanalizační a provozní řád vypracoval Milan Veselý, Slovácká 83, Břeclav
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení
své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Současně
stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům
řízení, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mohou se vyjádřit k podkladům
rozhodnutí do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci
rozhodnuto.

Č.j. MUMI 14040173

str. 2

Poučení pro účastníky řízení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu mají účastníci řízení právo a jejich zástupci právo
nahlížet do spisu. Dále podle § 38 odst. 4 správního řádu právo mají právo činit si ze spisu
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce.
Zmocnění se prokazuje ověřenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do
protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Nechá-li se
některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání se stavebním úřadem
písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ivana Augustová
odborný zaměstnanec

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce obce Dolní Dunajovice a
MěÚ Mikulov a elektronické desce MěÚ Mikulov po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za
doručenou.
Vyvěšeno na úřední desce dne:........................................ Sejmuto dne:.....................................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………
Sejmuto dne:……………………….
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dolní Dunajovice, IDDS: e6bber8
Milan Veselý, Slovácká 83, Břeclav
ostatním účastníkům je doručováno veřejnou vyhláškou
s žádostí o zveřejnění
Městský úřad Mikulov, OOVV, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě
Obecní úřad Dolní Dunajovice

