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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 

Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21  Kateřinice, kterou zastupuje Lenka Koňaříková, Hovězí  

č.p. 640, 756 01  Hovězí (dále jen "navrhovatel") dne 06.01.2023 podala žádost o schválení kanalizačního 

řádu podle § 14 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)   

 

KANALIZAČNÍ ŘÁD 

Kanalizační řád stokové sítě obce Kateřinice  

 

na místě: 

Název kraje Zlínský 

Název obce Kateřinice 

Název katastrálního území Kateřinice u Vsetína 

Číselný identifikátor vodního toku 4-11-01-0750 

 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 odst. b)  

a ustanovení § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení vodoprávního řízení. 

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim  

dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nebude 

přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 

rozhodnutí (Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí). 

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

 

 

  

 

Mgr. Blanka Maňáková 

referent oddělení vodního hospodářství 
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Toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení bude účastníkům řízení dle § 25 a 27 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce 

Městského úřadu Vsetín po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem 

doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vsetín. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………………… 

  razítko a podpis oprávněné osoby 

      

 

 

Sejmuto dne: ………………………………… 

  razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy – k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení 

a sejmutí oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Kateřinice - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

o zahájení vodoprávního řízení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 

Lenka Koňaříková, Hovězí č.p. 640, 756 01  Hovězí 

 zastoupení pro: Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21  Kateřinice 
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