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Kanalizace a ČOV Chuderov – lokalita IV
(schválení kanalizačního řádu)
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle
ust. § 27 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, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli, kterým je právnická osoba
Emvi Pro s.r.o., se sídlem 400 02 Chuderov 48,IČ 28698975
zastoupenému zmocněncem, kterým je společnost DN – SERVIS s.r.o., se sídlem J.K.Tyla
2627, 415 01 Teplice, IČ 25417398
schvaluje
dle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ust. § 24 vyhlášky č.
428/2001, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
Kanalizační řád - kanalizace a ČOV Chuderov - lokalita IV
zpracovaný provozovatelem kanalizace právnickou osobou DN – SERVIS s.r.o., se sídlem
J.K.Tyla 2627, 415 01 Teplice, IČ 25417398 v červnu 2014, pro provoz kanalizace v obci
Chuderov, zahrnující veřejný kanalizační řad o délce 480 m, provedení PVC KG 200 až DN
300, včetně výtlaku ( 195 m, provedení HDPE 90) na p.p.č. 348/7, 341/4, 116/1, 341/1,
348/5, 344/4 a 341/2 v k.ú. Chuderov a čistírny odpadních vod typu D 75 Ekona na p.p.č.
341/1 v k.ú. Chuderov. Přečištěné odpadní (splaškové) vody jsou vypouštěny do recipientu
Chuderovského potoka v ř. km.9,8 na p.p.č. 116/1 v k.ú. Chuderov, č.h.p. 1-14-01-105
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1.

Schválený kanalizační řád bude uložen u provozovatele kanalizace.

2.

Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do 31.12.2023.

3.

Jedenkrát za rok bude prováděna aktualizace „Plánu kontroly kvality odpadních vod“,
tato aktualizace nepodléhá schválení vodoprávním úřadem.

4.

V případě změny v provozování kanalizace bude zdejšímu úřadu předložen ke schválení
přepracovaný kanalizační řád.

Výrok o námitkách účastníků řízení:
K řízení nebyly vzneseny žádné námitky
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Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst. 1 správního řádu:
Emvi Pro s.r.o., se sídlem 400 02 Chuderov 48,IČ 28698975
ODŮVODNĚNÍ
Dne 7. 3. 2014 požádala společnost Emvi Pro s.r.o., se sídlem 400 02 Chuderov 48,IČ
28698975, prostřednictvím svého jednatele pana Milana Brabce, zdejší vodoprávní úřad, o
schválení kanalizačního řádu obce Chuderov - lokalita IV (p.p.č. 348/7, 341/4, 116/1, 341/1,
348/5, 344/4 a 341/2 v k.ú. Chuderov). Stavba předmětné části kanalizace obce byla
povolena rozhodnutím Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí č.j.
OŽP 24027/G-1640/11/Ba, E.č. 50112/11 ze dne 10.3.2011 včetně povolení k nakládání
s vodami a dána do užívání opatřením Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor životního
prostředí č.j. OŽP 46196/G-1640/12/Ba, E.č. 107874/12 ze dne 27.8.2012.
Po prostudování žádosti zjistil Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí,
že žádost neobsahuje náležitosti uvedené v ust. § 24 vyhlášky, kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích a to :
1. mapovou přílohu (písm. c) uvedené vyhlášky a článek 19. předloženého
kanalizačního řádu),
2. údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod (písm e) uvedené
vyhlášky),
3. způsob řešení oddělení dešťových vod (písm. d) bod 4. uvedené vyhlášky),
4. údaje o situování kmenových stok (písm. b) bod 2. uvedené vyhlášky),
5. základní hydrologické údaje o recipientu přečištěných odpadních vod ((písm. b) bod
6. uvedené vyhlášky),
Současně zjistil nejasnosti, či nepřesnosti ve formulacích uvedených v předloženém
kanalizačním řádu a to:
1. str. 7. řádek 1 – „Kanalizace“ správně „Kanalizační řad pro veřejnou potřebu“.
2. str. 10 „Přítok do ČOV“ – vysvětlit zkratky HP a VN.
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí dospěl k názoru, že podání
neobsahuje podklady nutné pro pokračování řízení, a proto rozhodl usnesením č.j. OŽP
21107/KR-22/14/Ba, Ev.č. 41387/14 ze dne 21.3.2014 o přerušení řízení do 30.5. t.r. Žadatel
byl současně vyzván k doplnění žádosti.
Žadatel svoje podání v předepsaném termínu doplnil a zmocnil společnost DN – SERVIS
s.r.o., se sídlem J.K.Tyla 2627, 415 01 Teplice, IČ 25417398 k zastupování v řízení.
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí zahájil dopisem č.j. OŽP
39575/KR-22/14/Ba, Ev.č. 80225/14 ze dne 18.6.2014 řízení o schválení kanalizačního řádu
Účastníci řízení a dotčené orgány, mohly své námitky a připomínky uplatnit, případně doplnit
v termínu do 15. července 2014, kdy se předpokládá vydání rozhodnutí. K později
uplatněným námitkám a stanoviskům nebude přihlédnuto.
K zahájenému řízení nebyla podána žádná námitky, ani připomínka.
Po přezkoumání doplněného podání vodoprávní úřad dospěl k závěru, že žádosti žadatele
lze vyhovět a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí
nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den
následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 odkladný účinek.

Ing. Simona Heymerová
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: 1x schválený dokument „Kanalizační řád - kanalizace a ČOV Chuderov - lokalita IV“
Doručí se : Emvi Pro s.r.o., prostřednictvím DN – SERVIS s.r.o., J.K.Tyla 2627,
415 01 Teplice,
Obec Chuderov, 400 02 Chuderov 63 (DS
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