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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 25 písm. b) a § 27
odst. 2 písm. c) zákona 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 jen „zákon o
vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a
kanalizacích, v souladu s ustanovením § 144 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje zahájení správního řízení dle § 27 správního řádu ve věci schválení kanalizačního řádu
„Stoková síť Chlum Svaté Máří“ dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
Provozovatel kanalizace: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IČO: 45351325, Jiřího
Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov (žadatel)
Vlastník kanalizace: Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO: 26348675, Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Umístění stokové sítě:
Katastrální území:
651621|Chlum Svaté Máří
Obec:
560375|Chlum Svaté Máří
Kraj:
51|Karlovarský kraj
Název vodního díla: Stoková síť
Popis stokové sítě:
Celková délka stokové sítě je 3,145 km. Kanalizační síť je zakončena čistírnou odpadních vod (ČOV)
v Dasnicích.
5x stoka –
- stoka „A“ – v ulici V. Nezvala
- stoka „A1“ – v ulici Zahradní
- stoka „A1a“ – přes náměstí J.W. Geotheho
- stoka „B“ – v ulicích Mírová, Hornická, Školní
- stoka „B1“ – v ulici Mariánská

1x výtlak „V“ – v ulici Školní
1x čerpací stanice – podzemní objekt – usazovací jímka, čerpací jímka a armaturní šachta
Maximální limity znečištění základních ukazatelů, dle bilančních možností ČOV, platné pro producenty
odpadních vod skupiny A, B souhrnně stanoveným limitem (s výjimkou limitních hodnot jmenovitě a
specificky určených producentů)
UKAZATEL

SYMBOL

Reakce vody
Teplota
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Dusík amoniakální
Dusík celkový
Fosfor celkový
Rozpuštěné látky
Kyanidy
Extrahovatelné látky
Nepolární extrahovatelné látky
Adsorbovatelné organické
halogeny
Tenzidy anionaktivní
chloridy
fluoridy
sírany
Rtuť
Měď
Nikl
Chrom
Olovo
Arsen
Zinek
Kadmium
Radioaktivní látky

Mikrobiologické ukazatele –
Salmonela 1)

pH
BSK5
CHSKcr
NL
N-NH4+
Ncelk.
Pcelk.
RL
CNEL
C10 – C40
AOX
PAL-A
ClFSO42Hg
Cu
Ni
Cr
Pb
As
Zn
Cd

Max limity znečištění ostatních
ukazatelů platné pro
producenty odpadních vod
skupiny A, B v prostém
(bodovém) vzorku (mg/l)
6,5 – 8,5
40°C
300
600
300
30
40
10
1000
0,05
30
5
0,05
10
200
2
100
0,05
0,2
0,1
0,3
0,1
0,1
0,5
0,1
Lze vypouštět pouze za
podmínek stanovených Státním
úřadem pro jadernou
bezpečnost
negativní nález

Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti, tj. dne 06.08.2018.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení této
veřejné vyhlášky, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá
stanoviska a námitky. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Sokolov, odboru životního
prostředí, po telefonické domluvě.
Vydání rozhodnutí ve věci se předpokládá 3 dny od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a stanovisek.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se
netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí vzdal.

Otisk razítka
Ing. Radomíra Kiclová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastník řízení:
 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
 Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
 Obec Chlum Svaté Máří
 Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci (odběratelé) - veřejnou vyhláškou

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vodoprávní úřad žádá obecní úřad Chlum Svaté Máří o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení po sejmutí z úřední desky spolu s potvrzení o vyvěšení a
sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
(Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)

