
MĚSTSKÝ ÚŘAD  JESENÍK  
____________________________________________________________ 
 Odbor životního prostředí 
 

 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01  Jeseník 

odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka  10/1147, 790 01  Jeseník 
 

Tel.: MěÚ Jeseník   584 498 111               email: alena.sillerova@mujes.cz 
IDDS: vhwbwm9  Internet: www.jesenik.org 

Č.j.: MJ/54521/2019/02/OŽP/Šill  
Vyřizuje/telefon: Mgr. Alena Šillerová/584498423  
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20 
Jeseník, dne 8. 11. 2019 
 
Město Žulová, Hlavní č. p. 36, 790 65  Žulová 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Město Žulová, IČO 00303682, Hlavní č.p. 36, 790 65  Žulová, 
 

(dále jen "žadatel") dne 16. 10. 2019 podal žádost  o schválení 

Kanalizační řád – město Žulová, obec Skorošice-Nýznerov 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zák. 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 (dále je zákon vodovodech a kanalizacích). 
 
Stoková síť odvádí odpadní vody ze zařízení občanské vybavenosti, výrobní a podnikatelské činnosti 
a domácností do komunální čistírny odpadních vod. Odpadní vody mají charakter splaškových vod. 
V městě Žulová je vybudována tlaková splašková kanalizace. Stoková síť se skládá z kanalizačních stok 
A, A1, A1-1, A2, A3, A3-1, A3-2, A3-3, A4, A5, B, B1, B2, B2-1, B2-2, B3, B3-1, B4, B4-1 a B5. 
Kanalizace je provedena z PE 100 v profilech DN 63 – 100 mm o celkové délce  9 083 m. Kanalizace v 
obci Skorošice část Nýznerov je realizována jako gravitační.  Kanalizace je rozdělena na gravitační stoku 
A, A1 a R. Stoka A1 je napojena na stoku A a stoka R bude napojena do stoky A před čerpací stanicí. 
Veškeré odpadni vody natékají na centrální čerpací stanici odpadních vod, která je umístěna v nejnižším 
místě místní části v prostoru u stávajícího silničního mostku. Od čerpací stanice jsou odpadní vody 
čerpány na tlakový kanalizační řad B v západním okraji města Žulová. Na výtlačném potrubí je osazena 
měrná šachta s indukčním průtokoměrem, pro možnost měření průtoku odpadních vod. Celková délka 
všech stok je 857 m. Kanalizace je provedena z PP potrubí DN 250. Celková délka výtlaku je 220 m. 
Čerpací šachty jsou vystrojeny technologickým zařízením pro tlakovou kanalizaci – objemové čerpadlo s 
ovládací automatikou. 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) a  § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů v platném znění, jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad podle § 27 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a jako místně příslušný vodoprávní úřad 
podle  § 11 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů zahájení vodoprávního řízení. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit  

 

do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, úřední dny: Po a St 7.30 - 12.00 a 13.00 - 
17.00 hod.).  
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Poučení: 

• 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. 

• Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
         

„otisk úředního razítka“ 
 

Mgr. Alena Šillerová 
referentka  odboru 

 
 

Schválení kanalizačního řádu se dotýká práv a povinností osob napojených na  veřejnou kanalizaci, proto 
vodoprávní úřad oznamuje zahájení vodoprávního řízení formou  veřejné vyhlášky. 

Město Jeseník, město Žulová a obec Skorošice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů 
způsobem v místě obvyklým a rovněž zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den 
této lhůty je současně dnem doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání 
písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena  stanovenou dobu. 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne:  .....................................  Sejmuto dne  ....................................... 
 
 
 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 
Obdrží: 

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
1. Město Žulová, IDDS: j5ub744 
2. Obec Skorošice, IDDS: 7ezbg97 
 
 
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doručování veřejnou vyhláškou): 
- účastníci řízení, jež mohou být  přímo dotčeni ve svých právech a povinnostech  
 
 
Úřední deska: 
1. Město Žulová, IDDS: j5ub744 
2. Obec Skorošice, IDDS: 7ezbg97 
3. Město Jeseník, úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 167/1, 790 01  Jeseník 1 
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