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Oznámení o zahájení správního rízení
Verejnou vyhláškou
Mestský úrad Mikulov, odbor stavební a životního prostredí, obdržel žádost dne 10.11.2014,
MUMI 14037465 žádost obce Brod nad Dyjí, se sídlem Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brezí u
Mikulova, IC 00283045, o schválení kanalizacního rádu pro:
"Kanalizace a COV Brod nad Dyjí"
kraj Jihomoravský, okres Breclav, kat.území Brod nad Dyjí,
CHP 4-14-03-069, HGR 164

podle § 14 odst.3 zákona c.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizaCÍch pro verejnou potrebu, ve
znení pozdejších predpisu.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní rízení ve výše uvedené veci.
Mestský úrad Mikulov, odbor stavební a životního prostredí, jako vodoprávní úrad (dále jen
"vodoprávní úrad") príslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád,
ve znení dalších predpisu (dále jen "správní rád"), dle ustanovení § 27 odst.! zákona c.274/200 1
Sb., o vodovodech a kanalizaCÍch a podle § 104 odst.2 písmo c) a § 106 zákona c.254/2001 Sb., o
vodách a o zmene nekterých zákonÍl (dále jen "vodní zákon"), oznamuje podle ustanovení § 47
správního rádu všem známým úcastníkum rízení a dotceným orgánllm zahájení správního rízení
ve výše uvedené veci.
Strucný popis veci:
Pusobnost kanalizacního rádu pro zkušební provoz splaškové kanalizace se vztahuje na
vypouštení odpadních vod ze splaškové kanalizace obce Brod nad Dyjí, zakoncené na COV obce
Brod nad Dyjí.
Kanalizacní rád vypracovala spolecnost fNGAS, S.r.o., s sídlem M.Hiibnerové 58, Brno
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního rádu mají úcastníci rízení právo vyjádrit v rízení
své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o rízenÍ. Soucasne
stavební úrad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního rádu, možnost úcastníkum
rízení, vyjádrit se k podkladum rozhodnutÍ.
Úcastníci rízení mají právo vyjádrit v rízení své stanovisko a mohou se vyjádrit k podkladum
rozhodnutí do 15 dnu od dorucení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhuty bude ve veci
rozhodnuto.
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Poucení pro úcastníky rízení:
Úcastníci jsou oprávneni navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy po celou dobu rízení až do vydání
rozhodnutí. Úcastníci mají právo vyjádrit v rízení své stanovisko. Úcastníci se mohou pred
vydáním rozhodnutí vyjádrit k podkladum rozhodnutí, poprípade navrhnout jeho doplnení.
V souladu s ustanovením § 38 správního rádu mají úcastníci rízení právo a jejich zástupci právo
nahlížet do spisu. Dále podle § 38 odst. 4 správního rádu právo mají právo cinit si ze spisu
výpisy a právo na to, aby správní orgán porídil kopie spisu nebo jeho cásti.
Úcastník rízení si muže v souladu s ustanovením § 33 správního rádu zvolit zmocnence.
Zmocnení se prokazuje overenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udelit i ústne do
protokolu. V téže veci muže mít úcastník soucasne pouze jednoho zmocnence. Nechá-li se
nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce pri jednání se stavebním úradem
písemnou plnou moc.
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Ivana Augustová
odborný zamestnanec

Tato verejná vyhláška bude zverejnena vyvešením na úrední desce obce Brod nad Dyjí a MeÚ
Mikulov a elektronické desce MeÚ Mikulov po dobu 15 dnu. Patnáctým dnem po vyvešení se
písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního rádu, považuje za dorucenou.
Vyvešeno na úrední desce dne:
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Razítko a podpis

osoby, která potvrzuje vyvešeni a sejmnti oznámení./t
Dorucí se:

Obecní úrad Brod nad Dyj~.v.
69181 Brezí u Mikulova Irma

Krivánková

Úcastníci rízení:
1. Obec Brod nad Dyjí, IDDS: yc4azyi
sídlo: Brod nad Dyjí c.p. 45, 691 81 Brezí u Mikulova
2. dalším úcastníkum rízení je dorucování verejnou vyhláškou

S žádostí o vyvešení:
3. Mestský úrad Mikulov, odbor organizacní a vrtitrních vecí, Námestí 1,69201 Mikulov
4. Obec Brod nad Dyjí c.p.45

