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ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností dle ust. § 66 a 109 odst. (3) písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a ust. § 27 odst. (2) 
písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (dále jen „zákon“), s přihlédnutím k ust. § 67 - 69 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl takto: 
 
Podle § 61 odst. (1) správního řádu nařizuje z moci úřední předběžné opatření, kterým 
přikazuje účastníku řízení - obci Silůvky, se sídlem Prachatičky 39, Silůvky, 664 46, IČO 
00488305, aby od 1. 4. 2016 provozoval veřejnou kanalizaci IČME 6216-747815-
00488305-3/2 a čistírnu odpadních vod IČME 6216-747815-00488305-4/1 v k. ú. Silůvky za 
stejných podmínek, podle kterých byly tyto majetky provozovány před tímto datem, na 
základě rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. 
JMK 163650/2007 ze dne 16. 1. 2008. 
 
Vlastníkům provozně souvisejících vodohospodářských majetků se tímto ukládá povinnost 
strpět výše uvedené a poskytovat předběžným opatřením určenému provozovateli veškerou 
nezbytnou součinnost. 
Toto předběžné opatření pozbývá účinnosti nejpozději ke dni, kdy nabyde právní moci 
rozhodnutí ve věci nařízení povinnosti veřejné služby podle ust. § 22 zákona, jehož zahájení 
se oznamuje dopisem č. j. OŽP-ČJ/20420-16/VAL ze dne 1. 4. 2016. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. (1) písm. b) správního řádu: 
Obec Silůvky, se sídlem Prachatičky 39, 664 46  Silůvky, IČO 00488305 
Obec Prštice, se sídlem Hlavní 1, 664 46  Prštice, IČO 00282405 
 
 

Odůvodnění: 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, oznámil dopisem č. j. OŽP-ČJ/20420-
16/VAL ze dne 1. 4. 2016 zahájení správního řízení z úřední povinnosti o uložení povinnosti 
veřejné služby provozovateli kanalizace IČME 6216-747815-00488305-3/2 a ČOV IČME 
6216-747815-00488305-4/1 v k. ú. Silůvky podle ust. § 22 odst. (1) písm. b) zákona 
o vodovodech a kanalizacích. Dosavadním provozovatelem předmětné kanalizace a ČOV 
byla obec Silůvky, se sídlem Prachatičky 39, 664 46  Silůvky, IČO  00488305. 
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Provozovatelem provozně související kanalizace pro veřejnou potřebu (IČME 6216-733954-
00282405-3/1) je obec Prštice, se sídlem Hlavní 1, 664 46  Prštice, IČO 00282405 (dále jen 
„obec Prštice“). 
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni byla zjištěna ztráta schopnosti stávajícího 
provozovatele zajišťovat odvádění a čištění odpadních vod podle zákona, k níž došlo na 
základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 56120/2015-MZE-15110 ze dne 
17. 12. 2015, kterým bylo zrušeno povolení k provozování kanalizace a ČOV v obci Silůvky 
(IČME 6216-747815-00488305-3/2 a IČME 6216-747815-00488305-4/1) s odloženou 
vykonatelností k datu 31. března 2016, nebylo možno čekat na výsledek zahajovaného 
správního řízení, a bylo nutno neprodleně upravit zatímní poměry účastníků a zajistit ve 
veřejném zájmu pokračování nerušeného odvádění a čištění odpadních vod ve výše 
uvedené veřejné kanalizaci a ČOV. Proto bylo vydáno v dané věci toto předběžné opatření, 
jehož účelem je, aby výše uvedený veřejný zájem zajistilo. Všechny dotčené subjekty jsou 
povinny toto předběžné opatření respektovat. 
 
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 61 odst. (2), tj. toto rozhodnutí se 
oznamuje pouze účastníkům, kterých se přímo týká. Žádný z účastníků zahájeného 
správního řízení o vydání předběžného opatření nepožádal, obec Prštice však dopisem ze 
dne 18. 3. 2016 vyzvala správní orgán k neprodlenému zahájení řízení dle § 22 zákona 
v dané věci. Z tohoto podnětu správní orgán usoudil, že se jedná o naléhavý případ, jehož 
řešení nelze odkládat. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
Správní orgán v souladu s ust. § 61 odst. (3) správního řádu toto předběžné opatření 
rozhodnutím zruší bezodkladně po té, co pomine důvod jeho nařízení. Pokud se tak nestane, 
pozbývá účinnosti dnem, kdy nabyde právních účinků rozhodnutí ve věci samé (o uložení 
povinnosti veřejné služby). 
 
 

Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. (1) 
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 499/3, podáním učiněným u Městského úřadu 
Šlapanice, odboru životního prostředí. Podané odvolání nemá odkladný účinek podle 
ust. § 61 odst. (2) správního řádu. 
 

 
 
 
Ing. Rostislav Beránek 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
Obdrží: 
- Obec Silůvky, Prachatičky 39, 664 46  Silůvky 
- Obec Prštice, Hlavní 1, 664 46  Prštice 
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