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Dle rozdělovníku

Schválení kanalizačního řádu
ROZHODNUTÍ
Žadatel : Obec Dolánky nad Ohří, Dolánky nad Ohří č.p. 31, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 46772731
požádal dne 16.02.2015 o vydání rozhodnutí k novému Kanalizačnímu řádu
„ Kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Dolánky nad Ohří „
pro oddílný kanalizační systém obce Dolánky nad Ohří zakončený ČOV Doksany
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ,ve znění pozdějších
předpisů, a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů

schvaluje
podle ustanovení § 14 zákona o vodovodech a kanalizacích
„ Kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Dolánky nad Ohří „
pro oddílný kanalizační systém obce Dolánky nad Ohří zakončený ČOV Doksany
Trubní vedení z polyethylenu PE100 v tlakovém provedení SDR17(PN10) celkem 6 021,71 m
v profilech PEHD 63x3,8 mm délka 3 122,73 m; PEHD 75x4,5 mm délka 777,64 m;
PEHD 90x5,4 mm délka 378,10 m; PEHD 110x6,6 mm délka 1 743,24 m.
DČJ na konečný počet 147 kusů.
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Průměrné denní množství
Maximální denní množství
Maximální roční množství
Maximální okamžitý průtok
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Qdenní
12 m3/den
Qdmax
15 m3/den
Qroční 4380 m3/rok
0,2 l/s

Účel:
 stanovení podmínek napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační
systém
 stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do
kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod dáno uzavřenou
smlouvou
 stanovení dalších podmínek provozu tlakové kanalizace
Odůvodnění
Žadatel Obec Dolánky nad Ohří, Dolánky nad Ohří č.p. 31, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 46772731 požádal dne 16.02.2015 o vydání rozhodnutí k novému Kanalizačnímu řádu
„ Kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Dolánky nad Ohří „
pro oddílný kanalizační systém obce Dolánky nad Ohří zakončený ČOV Doksany.
Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení
Kanalizačního řádu vypracovaného v lednu 2015, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány při ústním jednání dne 26.03.2014. Souhlasné stanovisko vydal Povodí Ohře, státní
podnik ze dne 27.02.2015 zn.: 301100-842/2015.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
schválení
Kanalizačního řádu, proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , 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 . Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice
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Rozdělovník:
Obec Dolánky nad Ohří, Dolánky nad Ohří č.p. 31, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 46772731
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice IĆ: 49099451
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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