Městský úřad Bílina - odbor životního prostředí
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Č.j.: OŽP/14288 /231.2/MaPŘ-08/Pa/2014
Vyřizuje: Paterová
Telefon: 417810872
E-mail: paterova@bilina.cz
V Bílině 07.04.2014

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve vtahu k
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Revitrans, a.s. IČ 25028197, Důlní č.p. 429, 418 01 Bílina
I. s c h v a l u j e
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona
„Provozně manipulační řád čistírny odpadních vod Aktibent SC 12“
umístěné v areálu Dolů Bílina, a.s., Důlní 429, 418 01Bílina, v kraji Ústeckém, okrese
Teplice, katastrálním území Břežánky, na st. p. č. 315, ve vlastnictví společnosti
Prodeco, a.s.,vodní tok Bílina, č.h.p. 1-14-01-0551, HGR: ID 2131.
Zpracovatel manipulačního řádu:
Revitrans, a.s., IČ 25028197, Důlní 429, 418 01 Bílina, Josef Horák – vodohospodář,
28.03.2014.
Základní údaje o vodním díle:
1. Druh vodního díla:
čistírna odpadních vod (dále jen „ČOV“) ustanovení § 55 odst. 1 c) vodního
zákona.
2. Členění a popis vodního díla:
AKTIBENT SC 12 doplněná mechanickým stupněm čistění s recirkulačním
okruhem. Vlastní ČOV Aktibent SC 12 je využívána pouze v případě, že obsah C10 – C40 se blíží hodnotě 5 mg/l a je třeba tuto vodu vyčistit pomocí této
technologie. Vypouštění vyčištěné přebytečné vody do kanalizace SD, a.s.,
se zpravidla neprovádí. K Vypouštění dochází v případě přebytku vody vlivem
podnebních podmínek.
souřadnice JTSK: X = -781 263
Y = - 984 003
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II. s t a n o v u j e p o d m í n k y,
za kterých se manipulační řád schvaluje:
1. Platnost manipulačního řádu je do: 31.12.2024
Odůvodnění
Městskému úřadu Bílina odboru životního prostředí byla doručena žádost společnosti
Revitrans, a.s., IČ 25028197, Důlní 429, 418 01 Bílina, o schválení aktualizace „Provozně manipulačního řádu ČOV Aktibent SC 12“ na st. p. č. 315 k.ú. Břežánky.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
3x Provozně manipulační řád ČOV AKTIBENT SC 12
1x Vyjádření POh, a.s., závod Chomutov, pod zn.: 201100-845/2014 z 26.03.2014
1x Podnájemní smlouva č. IS-08-2006
1x Situace ČOV, kanalizace SD Bílina, a.s., kanalizace SčVaK, a.s.
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí schválil SD – Autodopravě, a.s.,
IČ 250281197, Důlní 429, 418 01 Bílina rozhodnutím pod č.j.:OŽP/22138/231.2/PŘ06/Pa/09 z 8.7.2009 “Provozně manipulační řád čistírny odpadních vod Aktibent SC
12“ , zpracovaný panem Petrem Piatkem, vodohospodářem SD – Autodoprava, a.s..
Vzhledem k aktualizaci provozně manipulačního řádu a změně názvu společnosti,
kde se vodní dílo AKTIBENT SC 12 nachází a z toho vyplývající změně údajů ve stávající provozovně byl zdejší vodoprávní úřad požádán 31.03.2014 o jeho schválení.
Popis technologie zůstal stejný, byl aktualizován grafický plán spojení v případě havarijní situace, telefonický plán spojení, doplněna byla celková situace kanalizací od
vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace provozované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s..
Protože v řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily schválení manipulačního řádu v předloženém rozsahu, bylo v rámci hospodárnosti řízení rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním
učiněným u Městského úřadu Bílina, odbor životního prostředí. Odvolání se podává
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v počtu 2. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Bílina. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Ing. Bc. Tomáš P u l c h a r t
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
1. Revitrans, a.s. IČ 25028197, Důlní č.p. 429, 418 01 Bílina
Na vědomí
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, DS
2. PRODECO, a.s., Důlní 437, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina, DS
Příloha pro žadatele: 2x manipulační řád

