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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 25 písm. b) a ustanovení § 27 odst. 1 a 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 podle ustanovení
§ 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, rozhodl ve věci žádosti, kterou podala společnost CHEVAK
Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02 Cheb o schválení kanalizačního řádu pro veřejnou
kanalizaci Cheb, Podhrad a Pomezí nad Ohří, dílčí část II. – veřejná kanalizace Podhrad, takto:

schvaluje
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích „Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci
Cheb, Podhrad a Pomezí nad Ohří, dílčí část II. – veřejná kanalizace Podhrad“, kraj Karlovarský, obec
Cheb, katastrální území Podhrad, katastrální území Dřenice u Chebu, katastrální území Cheb, HGR – Chebská
pánev (2110), č. h. p. 1-13-01-0600-0-00, vodní tok Hájský potok, vodní tok Odrava, vodní tok Ohře.
Popis stokové sítě
- splašková kanalizace kombinovaná – jednotná, jednotná bez možnosti napojení dalších srážkových vod
a splašková oddílná
- délka kanalizační sítě celkem 7 240,12 m (gravitační 4 112,92 m a výtlačná 3 127,2 m)
- odlehčovací komora OK 72 - Cheb
Základní limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen
uvedených tabulkách.
základní ukazatele
reakce vody
teplota
biochemická spotřeba kyslíku
chemická spotřeba kyslíku
dusík amoniakální
dusík celkový
fosfor celkový
nerozpuštěné látky
rozpuštěné anorganické soli

symbol
pH
T
BSK5
CHSKCr
Namon.
Ncelk.
Pcelk.
NL
RAS

v míře

znečištění

stanovené

maximální koncentrační limity (mg/l)
v dvouhodinovém (směsném) vzorku
6–9
40°C
400
800
30
45
7
400
1000

v níže

anionty
sírany
chloridy
fluoridy
kyanidy celkové
uhlovodíky C10-C40
extrahovatelné látky
fenoly jednosytné
celkový aktivní chlor
sirovodík

SO42Cl-

EL
FN1
Clakt.
H2S

300
250
1
0,2
5
40
1
0,3
0,015

PAL – A

10

halogeny
adsorbovatelné organicky vázané halogeny

AOX

0,1

Kovy
arzen
hliník
chrom celkový
chrom šestimocný
kadmium
kobalt
měď
molybden
nikl
olovo
rtuť
selen
stříbro
vanad
zinek
železo

As
Al
Crcelk.
CrVI
Cd
Co
Cu
Mo
Ni
Pb
Hg
Se
Ag
V
Zn
Fe

0,1
1,5
0,3
0,1
0,01
0,01
0,2
0,01
0,1
0,1
0,005
0,01
0,05
0,05
0,5
2,0

tenzidy
aniontové tenzidy

FCN-celk.
C10-C40

ostatní
Salmonela sp.
negativní nález
ukazatel Salmonela sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení
Toto rozhodnutí je vydáno na základě předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek a povinností:
1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány
s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních
změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou
kanalizačním řádem a smlouvou o odvádění odpadních vod.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem do kanalizace budou včas
oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo
zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. Schválený kanalizační řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:
1. CHEVAK Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Cheb obdržel od společnosti CHEVAK Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02
Cheb žádost o schválení kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad a Pomezí nad Ohří, dílčí
část II. – veřejná kanalizace Podhrad.
Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil
příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou
čj. MUCH 78708/2018 ze dne 24.09.2018, a pro uplatnění námitek, popř. důkazů stanovil lhůtu do 15 dnů ode
dne doručení uvedeného oznámení.
Schvalovaný dokument „Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad a Pomezí nad Ohří, dílčí část
II. – veřejná kanalizace Podhrad“ zpracovali V. Novotný a I. Radojčičová, oddělení vodorozvoje, CHEVAK
Cheb, a. s., v červnu 2018.
Po přezkoumání předložené žádosti z hlediska širších vodoprávních zájmů bylo zjištěno, že schválení
kanalizačního řádu neporušuje za shora uvedených podmínek vodoprávní, obecné nebo jiné oprávněné zájmy,
proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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 Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Cheb.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a po jednom stejnopisu obdržel každý z účastníků. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.
Žádáme Městský úřad Cheb – Org a Obecní úřad Pomezí nad Ohří o vyvěšení tohoto rozhodnutí a podání
zprávy o jeho sejmutí.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

….………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

………………………………........................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od: ………………………..…….

zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění

..………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko:

Razítko:

Obdrží
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci
(dle § 27 odst. 1 správního řádu - doručeno jednotlivě)
CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
(dle § 27 odst. 2 správního řádu - doručeno veřejnou vyhláškou)
ostatní účastníci řízení
Ostatní (doručeno jednotlivě)
Městský úřad Cheb - OaS - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o jeho vyvěšení a sejmutí
Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Pomezí nad Ohří - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a
podání zprávy o jeho vyvěšení a sejmutí
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