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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, v platném znění (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 ust. § 22 odst. (1) písm. b) zákona z moci úřední ukládá povinnost veřejné služby 
účastníku řízení - obci Silůvky, se sídlem Prachatičky 39, Silůvky, 664 46, IČO 00488305, 
spočívající v provozování veřejné kanalizace IČME 6216-747815-00488305-3/2 a čistírny 
odpadních vod IČME 6216-747815-00488305-4/1 v k. ú. Silůvky, tj. zejména odvádění 
odpadních vod a jejich čištění za podmínek, které provozovateli ukládá ust. § 2 odst. (3) a 
§ 22 odst. (3,4) zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Vlastníkům provozně souvisejících vodohospodářských majetků se tímto ukládá povinnost 
strpět výše uvedené a poskytovat tímto rozhodnutím určenému provozovateli veškerou 
nezbytnou součinnost. 
 
Toto správní rozhodnutí nabývá právních účinků doručením prvnímu z účastníků řízení dle 
ustanovení § 27 odst. (1) písm. b) správního řádu, kterými jsou obec Silůvky a obec Prštice. 
Ke dni nabytí právních účinků tohoto rozhodnutí pozbývá účinnosti rozhodnutí o předběžném 
opatření č. j. OŽP-ČJ/20519-16/VAL ze dne 1. 4. 2016, které bylo změněno rozhodnutím č. j. 
JMK 74071/2016 ze dne 24. 5. 2016 a právní moci nabylo dne 27. 5. 2016. 
Práva a povinnosti založené účastníkům řízení tímto rozhodnutím zanikají po uplynutí 
jednoho roku od nabytí právních účinků rozhodnutí podle ust. § 22 odst. (2) zákona. 
 
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.  
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Obec Silůvky, se sídlem Prachatičky 39, 664 46  Silůvky, IČO 00488305 (dále jen „obec 
Silůvky“), jako dosavadní provozovatel předmětné veřejné kanalizace a ČOV zajišťovala 
odvádění a čištění odpadních vod podle zákona na základě smlouvy o provozování uzavřené 
mezi vlastníky a provozovatelem. Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 
56120/2015-MZE-15110 ze dne 17. 12. 2015 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. 
Vzhledem k tomu, že do uvedeného data nebyla uzavřena nová smlouva o provozování mezi 
vlastníky předmětné kanalizace a ČOV a provozovatelem a na Krajský úřad Jihomoravského 
kraje nebyla pro dané majetky podána žádost o vydání nového povolení k provozování dle 
ust. § 6 odst. (1) zákona, bylo nutno zahájit řízení o uložení povinnosti veřejné služby. Výše 
uvedenou povinnost veřejné služby nelze vydat na dobu delší než 1 rok dle ust. § 22 
odst. (2) zákona. 
 
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“); provozovatelem jiné provozně související kanalizace (IČME 6216-747815-
00488305-3/1) je obec Silůvky. 
 
Současně s oznámením o zahájení řízení byla pro řízení o uložení povinnosti veřejné služby 
usnesením podle ust. § 39 odst. (1) a § 76 správního řádu určena lhůta všem účastníkům 
řízení pro zaslání písemného stanoviska a navrhování důkazů lhůtu do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto usnesení. Správní orgán také vyzval dosavadního provozovatele dotčeného 
majetku obec Silůvky, aby nejpozději do 15 dnů ode dne doručení usnesení zdejšímu 
správnímu orgánu předložil údaje o kalkulovaných cenách stočného, které odpovídají 
nákladům spojeným s provozováním předmětné veřejné kanalizace a ČOV v k. ú. Silůvky. 
Toto usnesení nabylo právní moci dne 19. 4. 2016. 
 
Vzhledem k tomu, že k 1. 4. 2016 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 zahájeného 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 dne 1. 4. 2016 vydáno v dané věci předběžné opatření (rozhodnutí č. j. 
OŽP/20519-16/VAL), jehož účelem bylo, aby výše uvedený veřejný zájem zajistilo. Právních 
účinků nabylo toto opatření dne 1. 4. 2016, neboť bylo předběžně vykonatelné. 
 
Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 18. 4. 2016 podáno odvolání účastníka řízení (obce 
Prštice). Odvolací orgán (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí) 
vydal dne 24. 5. 2016 v dané věci rozhodnutí, kterým napadené rozhodnutí ve výroku změnil 
ve větě první, přičemž konstatoval, že předmětný majetek nelze provozovat za podmínek 
stanovených neplatným rozhodnutím a odkázal na právní úpravu zákona. Výše uvedenou 
vadu při tom považuje za formální, kterou lze odstranit novou formulací s odkazem na ust. 
§ 2 odst. (3) zákona. Výše popsaná změna rozhodnutí o předběžném opatření nabyla právní 
moci dne 27. 5. 2016. Předběžné opatření ve změněné formulaci proto platilo i nadále. 
 
Dne 8. 4. 2016 zaslala obec Silůvky správnímu orgánu požadované údaje týkající se 
kalkulací cen stočného na dotčené veřejné kanalizaci. Údaje byly zpracovány k datu 
1. 12. 2015 způsobem, který je předepsaný přílohou č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
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Dále zaslala obec Silůvky písemné vyjádření k zahájenému správnímu řízení datované 
27. 4. 2016, které bylo správnímu orgánu doručeno dne 28. 4. 2016. V tomto vyjádření je mj. 
uvedeno, že obec Silůvky zajišťovala jako dosavadní provozovatel předmětné veřejné 
kanalizace a ČOV odvádění a čištění podle zákona na základě smlouvy o provozování 
uzavřené mezi vlastníky a provozovatelem a na základě rozhodnutí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č. j. JMK 163650/2007 ze dne 16. 1. 2008. Toto povolení 
k provozování bylo na podnět obce Prštice zrušeno rozhodnutím Ministerstva zemědělství 
č. j. 56120/2015-MZE-15110 s odloženou vykonatelností k datu 31. 3. 2016. Mezi oběma 
obcemi nelze z důvodu rozdílných názorů dospět k uzavření řádné smlouvy o provozování, 
ačkoliv návrhy smlouvy byly obci Prštice několikrát zasílány. 
Z tohoto důvodu podala obec Silůvky žádost o úpravu vzájemných vztahů, práv a povinností 
podle § 8 odst. 3 věta druhá zákona č. 274/2001 Sb., na Ministerstvo zemědělství. Této 
žádosti bylo vyhověno a dne 20. 3. 2014 vydalo Ministerstvo zemědělství, odbor vodovodů a 
kanalizací rozhodnutí č. j. 20656/2014-15132, kterým rozhodlo o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, když takto vydané rozhodnutí 
nahrazuje neexistující dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací. Z tohoto 
důvodu máme za to, že práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejících kanalizací jsou 
upravena tímto rozhodnutím. (Výše uvedené rozhodnutí bylo přiloženo jako příloha.) 
Obec Silůvky na závěr svého vyjádření navrhuje, aby byla správním orgánem určena jako 
provozovatel dotčené veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod. 
 
Své písemné vyjádření zaslala dne 2. 5. 2016 správnímu orgánu také obec Prštice. V tomto 
přípisu nazvaném „Návrh na doplnění dokazování“ mj. uvádí v bodě II., že namítá postavení 
účastníka řízení u Ing. Veroniky Kašparové, Veselá 106, Zašová, neboť tato osoba nemůže 
být dotčeným účastníkem z pozice odborného zástupce obce Silůvky, neboť obec Silůvky 
byla zbavena povolení k provozování kanalizace IČME 6216-747815-00488305-3/2 a ČOV 
IČME 6216-747815-00488305-4/1 ke dni 1. 4. 2016, a tudíž nemůže existovat mezi obcí 
Silůvky a Ing. Kašparovou vztah dle ust. § 6 a násl. zákona č. 274/2001 Sb. Obec Prštice 
z toho dovozuje, že postavení účastníka řízení dle § 27 odst. (2) správního řádu nemůže být 
Ing. Kašparové vůbec přiznáno. 
Dále je v bodě III. namítáno, že kalkulace cen pro vodné a stočné předložené obcí Silůvky 
jsou v zásadním rozporu s rozhodnutím Ministerstva zemědělství č. j. 20656/2014-15132 ze 
dne 17. 12. 2015 a to zejména s částí C – Povinnosti obce Silůvky, odst. 10. Obec Prštice 
tvrdí, že kalkulace je zcela nesprávná a obsahově odporující tomuto rozhodnutí MZE. 
Napadána je zejména pomocná tabulka výpočtu, kde jsou spatřovány nesrovnalosti zejména 
v množství vyčištěné vody na ČOV. 
V bodě IV. obec Prštice uvádí, že obec Silůvky nemůže být určena provozovatelem dle 
ust. § 22 odst. (2) zákona, neboť tomu brání rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 
56120/2015-MZE-15110 ze dne 17. 12. 2015 a s ohledem na nedostatečnou důkazní situaci 
je navrhováno doplnění dokazování v daném řízení o následující důkazy: 
1) Nechť obec Silůvky dostatečně konkretizuje předloženou „pomocnou tabulku výpočtu“ a 
doplní ji o veškeré podklady, ze kterých při jejím zpracování vycházela a současně objasní 
algoritmus rozdělení nákladů mezi obec Silůvky a obec Prštice. 
2) Nechť obec Silůvky předloží hodnoty z měřících stanic objektu I, objektu II a objektu A za 
období roku 2014, 2015 a dosavadní část roku 2016, to vše ve smyslu rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství č. j. 20656/2014-15132 ze dne 20. 3. 2014. 
3) Nechť obec Silůvky předloží veškeré smlouvy s jednotlivými dodavateli elektřiny, plynu a 
ostatních služeb, které byly konzumovány v souvislosti s provozem kanalizace IČME 6216-
747815-00488305-3/2 a ČOV IČME 6216-747815-00488305-4/1 v k. ú. Silůvky, a to za 
období roku 2014, 2015 a dosavadní část roku 2016. 
4) Nechť obec Silůvky předloží podrobný seznam majetku movitého a nemovitého, tvořící 
zejména ČOV IČME 6216-747815-00488305-4/1. 
 



 

4 

 

 
 
5) Nechť obec Silůvky předloží seznam majetku s uvedením jeho účetních hodnot, kterýžto 
byl podkladem pro tvorbu prostředků obnovy infrastrukturního majetku. 
 
Správní orgán vzal tato písemná vyjádření účastníků na vědomí a v souvislosti s předáním 
spisu odvolacímu orgánu, který rozhodoval o odvolání proti předběžnému opatření, požádal 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jakožto nadřízený správní orgán o prodloužení lhůty pro 
vydání meritorního rozhodnutí v dané věci. Krajský úřad Jihomoravského kraje této žádosti 
vyhověl usnesením č. j. JMK 75707/2016 ze dne 24. 5. 2016, kterým prodloužil zákonnou 
lhůtu pro vydání rozhodnutí v daném správním řízení nejpozději do 1. 7. 2016 v souladu 
s ust. § 80 odst. (4) písm. d) správního řádu. Správní orgán po vrácení spisové dokumentace 
vyrozuměl všechny účastníky řízení o shromáždění podkladů pro rozhodnutí přípisem ze dne 
15. 6. 2016, kde účastníkům stanovil lhůtu 5 dnů pro podání případných písemných 
připomínek k podkladům obsaženým ve spise. 
Této možnosti využila obec Prštice, která dne 22. 6. 2016 zaslala ještě jedno písemné 
vyjádření nazvané „Vyjádření účastníka řízení k podkladů rozhodnutí – Návrh na doplnění 
dokazování“. V tomto dopise mj. uvádí v bodě I., že správní orgán neuskutečnil pro doplnění 
dokazování ničeho a současný spisový materiál lze jako podklad pro vydání rozhodnutí 
považovat za zcela nedostačující. v bodech II., III. a V. jsou opakovaně předneseny prakticky 
stejné námitky, které byly již uvedeny v předchozím vyjádření obce Prštice ze dne 2. 5. 2016, 
a proto je správní orgán nebude na tomto místě uvádět znovu. Nově byla přednesena pouze 
připomínka zařazená v bodě IV., kde obec Prštice reaguje na vyjádření zaslané obcí Silůvky 
ze dne 27. 4. 2016. Obec Prštice zde uvádí, že z předmětného vyjádření obce Silůvky 
vyplývá nepochopení důvodu řízení o uložení povinnosti veřejné služby. Obec Silůvky se dle 
tvrzení obce Prštice mylně domnívá, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 
20656/2014-15132 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací nahrazuje zcela neexistující dohodu dle § 6 odst. (2) písm. b) zákona o 
vodovodech a kanalizacích. Obec Prštice dále tvrdí, že sporné spoluvlastnictví dotčeného 
majetku (ČOV) je důvodem nemožné dohody mezi oběma účastníky řízení a právě institut 
veřejné služby má po dobu rozhodování soudu v dané věci vyplnit vzniklé „vakuum“. Dále 
obec Prštice tvrdí, že samotný požadavek obce Silůvky, aby byla opětovně v rámci veřejné 
služby určena provozovatelem se tak ve smyslu výše uvedeného jeví zcela absurdním, 
nemožným a odporujícím zákonným ustanovením. Obec Silůvky nelze určit provozovatelem 
v rámci veřejné služby z důvodu rozhodnutí č. j. 56120/2015-MZE-15110 ze dne 
17. 12. 2015. 
 
Správní orgán posoudil všechny shromážděné podklady a vyjádření účastníků řízení a 
k námitkám obce Prštice uvádí: 
Okruh účastníků řízení byl při zahájení řízení stanoven v souladu s ust. § 27 správního řádu, 
neboť speciální zákon č. 274/2001 Sb., žádné vymezení účastníků řízení o uložení 
povinnosti veřejné služby dle ust. § 22 neobsahuje. Účastníky řízení z úřední povinnosti jsou 
dle ust. § 27 odst. (1) písm. b) dotčené osoby, jimž má rozhodnutí přímo zasáhnout do jejich 
práv a povinností, zejména stanovením nových práv a povinností. Správní orgán usoudil, že 
jsou to pouze vlastníci a provozovatelé všech provozně souvisejících kanalizací napojených 
na dotčenou ČOV v k. ú. Silůvky, tj. obec Silůvky a obec Prštice. Jiný vlastník nebo 
provozovatel provozně související kanalizace není správnímu orgánu znám. 
Dále správní orgán zvažoval účastenství dalších dotčených osob, které mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech podle ust. § 27 odst. (2) 
správního řádu. Ing. Veronika Kašparová má stále pozici odborného zástupce obce Silůvky 
jakožto provozovatele provozně související kanalizace IČME 6216-747815-00488305-3/1, 
který za obec Silůvky zpracovává a vodoprávnímu úřadu předává vybrané údaje majetkové a 
provozní evidence vodovodů a kanalizací v souladu s ust. § 5 zákona, proto správní orgán 
usoudil, že by měla být také zahrnuta mezi dotčené účastníky řízení. Toto posouzení okruhu 
účastníků řízení je tedy výsledkem pečlivého uvážení správního orgánu. 
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Námitka týkající se pomocné tabulky výpočtu je podle názoru správního orgánu irelevantní, 
neboť obec Silůvky nepředložila pouze tento sporný podklad, ale zejména ke dni 8. 4. 2016 
předložila veškeré údaje o kalkulacích cen zpracované k datu 1. 12. 2015 způsobem 
předepsaným přílohou č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb. Posuzování správnosti jednotlivých uvedených položek, popř. stanovení 
konkrétní ceny pro stočné, při tom není v kompetenci zdejšího správního orgánu a 
přesahovalo by rámec zahájeného správního řízení, jehož účelem není audit účetnictví obce 
Silůvky.  
Pro každé správní řízení platí také zásada rychlosti a hospodárnosti obsažená v ust. § 6 
odst. (2) správního řádu, kde je uvedeno: „Správní orgán postupuje tak, aby nikomu 
nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od 
dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.(...)“ 
Předložení dalších dokladů navrhovaných obcí Prštice jako důkazy nemůže dle názoru 
správního orgánu významně přispět k dalšímu objasnění předmětu řízení, kterým je uložení 
povinnosti veřejné služby. Není ani zřejmé, jaký by měly mít tyto navrhované důkazy smysl. 
Z těchto důvodů správní orgán nepovažoval za nutné doplňovat dokazování podle návrhů 
obce Prštice předložených v pěti číslovaných odrážkách písemného „Návrhu na doplnění 
dokazování“. 
Z vyjádření obce Silůvky i obce Prštice dále vyplynulo, že obě obce si uvědomují existenci 
platného rozhodnutí č. j. 20656/2014-15132, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o 
úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Toto 
rozhodnutí provádí příslušná ust. zákona, aplikuje je na konkrétní subjekty a jeho důvodem 
bylo upravit vztahy mezi provozně souvisejícími vlastníky, mezi nimiž chybí uzavřená 
smlouva. Správní orgán souhlasí s tvrzením, že práva a povinnosti vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací jsou upravena tímto rozhodnutím a domnívá se, že není třeba do 
takto nastavených vztahů jakkoliv zasahovat. 
 
Námitka obce Prštice, která tvrdí, že obec Silůvky nemůže být určena provozovatelem dle 
ust. § 22 odst. (2) zákona, neboť tomu brání rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 
56120/2015-MZE-15110 ze dne 17. 12. 2015, je mylná. Toto rozhodnutí se váže pouze na 
udělení povolení k provozování vydané podle ust. § 6 odst. (1) zákona, ale nijak nebrání 
uložení povinnosti veřejné služby tomuto subjektu podle ust. § 22 odst. (2) zákona. Obec 
Silůvky jako dosavadní provozovatel výše uvedeného majetku disponuje veškerými 
potřebnými údaji, technickými prostředky a odbornými znalostmi, aby mohla v nepřerušeném 
provozování kanalizace a ČOV pokračovat v souladu se zákonem. Obec Silůvky je také 
držitelem platného povolení k provozování provozně související kanalizace (IČME 6216-
747815-00488305-3/1), které bylo vydáno dne 16. 1. 2008 Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 16350/2007, musí mít tedy vytvořeny veškeré potřebné 
podmínky pro tuto činnost. Obec Silůvky správnímu orgánu také předložila výše uvedené 
pravomocné rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 20656/2014-15132, kde jsou ve výroku 
stanovena vzájemná práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejících majetků a které 
svým obsahem prakticky nahrazuje smlouvu, jejíž absence je odvolatelem namítána. O 
schopnosti obce Silůvky řádně provozovat dané majetky svědčí i to, že vodoprávnímu úřadu 
pravidelně v souladu se zákonem předkládá vybrané údaje z majetkové a provozní evidence 
vodovodů a kanalizací za veškeré provozované majetky. Obec Silůvky je současně 
vlastníkem (resp. spoluvlastníkem) výše uvedeného majetku, a proto správní orgán 
předpokládá, že jej bude nadále provozovat s náležitou péčí v souladu s právními předpisy a 
s veřejným zájmem. 
 
Obec Silůvky musí při své činnosti respektovat veškerá zákonná ustanovení, která upravují 
činnost provozovatele veřejné kanalizace a ČOV, zejména dodržovat technologické postupy 
při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržovat příslušné provozní řády, 
schválený kanalizační řád, vést provozní dokumentaci, provádět provozní a fakturační  
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měření, dohlížet nad provozuschopností kanalizací, připravovat podklady pro výpočet ceny 
stočného a další související činnosti, které jsou obsaženy v ust. § 2 odst. (3) zákona. 
 
Současně podle ust. § 22 odst. (3) zákona platí, že po dobu vykonávání povinnosti veřejné 
služby přechází právo na stočné na toho, komu je tato povinnost uložena. V případě 
provozně souvisejících kanalizací, při jejichž provozování nelze vybírat stočné, hradí 
prokázané náklady vzniklé tímto rozhodnutím určenému provozovateli vlastník, popřípadě 
provozovatel, který odpadní vody předává. Vlastníci dotčených kanalizací jsou povinni 
umožnit provozovateli plnění povinnosti veřejné služby v souladu s ust. § 22 odst. (4) 
zákona. Podrobnosti vzájemných vztahů vlastníků provozně souvisejících kanalizací jsou 
obsaženy v pravomocném rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 20656/2014-15132 ze 
dne 20. 3.2014 a jsou pro obec Prštice i obec Silůvky závazné. 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 
 
Pro úplnost je třeba zmínit, že správní orgán v souladu s ust. § 61 odst. (3) správního řádu 
tímto rozhodnutím ukončuje účinnost předběžného opatření č. j. č. j. OŽP/20519-16/VAL 
vydaného dne 1. 4. 2016 bezodkladně po té, co pominul důvod jeho nařízení. 
 

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. § 22 odst. (2) zákona o vodovodech a kanalizacích. 
 
 

 
 
 
Ing. Rostislav Beránek 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
Obdrží: 
účastníci řízení 
dle ust. § 27 odst. (1) písm b) správního řádu: 
- Obec Prštice, Hlavní 1, 664 46  Prštice 
- Obec Silůvky, Prachatičky 39, 664 46  Silůvky 
 
dle ust. § 27 odst. (2) správního řádu: 
- Ing. Veronika Kašparová, Veselá 106, 756 51  Zašová 
 
Na vědomí: 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo nám. 499/3, 601 82  Brno 

otisk 
úředního 
razítka 


		2016-06-30T14:06:08+0200
	Ing. Rostislav Beránek


		2016-06-30T14:06:12+0200
	Připojení časového údaje pro delší uchování




