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Rozhodnutí
Obecní úřad Bílina, odbor Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
žadateli:
Obchodní firma nebo název SD - Autodoprava, a.s.
sídlo Důlní 429,IČ 250281197, CZ-NACE <19/>
telefon: 417 805 821
schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů manipulační řád ČOV Aktibent SC 12, zpracovaný
oprávně nou osobou Petrem Piatkem - vodohospodářem SD - Autodoprava, a.s. se sídlem Důlní
429, 418 01 Bílina, identifikační číslo 250 281 97, č. zak. neuvedeno z 11.6.2009, kategorie z
hlediska TBD nepodléhá TBD, kraj Ústecký, obec Bílina, katastrální území Bílina ; Břežánky, na
pozemku parc.č. 170/44, vodní tok Bílina, č.h.p. 1-14-01-051, ř. km <168/>, HGR Mostecká
pánev, umístění jevu vůči břehu (č. 09) levý břeh.
Výškopisný údaj: <642/> m n.m.
Manipulační řád: ANO
Rybí přechod: <163/>
Manipulační řád vodního díla se schvaluje za těchto podmínek:
Údaje o stavbě vodního díla:

Vodní dílo (č.03): čistírna odpadních vod
Popis vydaného opatření: Schválení "Provozně manipulačního řádu čistírny odpadních vod
Aktibent SC 12".
Vlastník vodního díla (systému): SD - Autodoprava, a.s.
Výčet účelů užití vodního díla: odvádě ní odpadních a jiných vod koryty vodních toků
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí: NE
Byl předložen geometrický plán vodního díla: NE

Odůvodnění
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí obdržel dne 23.6.2009 žádost o
schválení
„Provozně manipulačního řádu čistírny odpadních vod Aktibent SC 12",
zpracovaný vodohospo-dářem Petrem Piatkem, SD-Autodoprava, a.s., IČ 250281197,
Důlní 429, Bílina, 418 01, ze
dne 11.6.2009.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
 2x provozně manipulační řád
 Výpis z OR
 Kopie rozhodnutí č.j.: OŽP/86.1,87.1/231.2/J-20,J-21/Pa/05 ze dne 30.9.2005
 Kopie rozhodnutí č.j.: ŽP 6986/231/J-280/99/Mc ze dne 20.12.1999
V rámci hospodárnosti řízení správní orgán nevydal opatřením oznámení zahájení
vodopráv-ního řízení, neboť jediným účastníkem tohoto řízení je žadatel a žádost
obsahovala všechny náležitosti dle vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních
řádů a provozních řádů vodních děl, proto správní orgán rozhodl o udělení podmíněného
schválení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, 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, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u
Městského úřadu Bílina. Odvolání se podává 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.
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