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Bohušovice nad Ohří 

 

KANALIZAČNÍ   ŘÁD 
DODATEK č. 1 

 

pro smíšený kanalizační systém města Bohušovice nad Ohří a obce 
Brňany zakončený  čistírnou  odpadních vod  Bohušovice nad Ohří 

 

Vlastník kanalizace:  Severočeská vodárenská společnost a.s.   

      Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  

     Identifikační  číslo (IČ):  49 09 94 69 

 
       

Provozovatel kanalizace : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

     Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  

     Identifikační  číslo (IČ): 49 09 94 51  
 
 
 
 

Schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu : 
 
 

Vlastník:       Provozovatel: 
 
Dne:        Dne: 
 
 
 

razítko, podpis:               razítko, podpis:       
            Ing. Jan Zurek                           Ing. Jana Michalová 

                                    ředitel odboru správy majetku                                             provozně-technická ředitelka 
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1 .  T I T U L N Í   L I S T   K AN AL I Z AČN Í H O  ŘÁD U  
 
 

KANALIZAČNÍ    ŘÁD  
DODATEK  Č . 1  

 

pro kanalizační systém města Bohušovice nad Ohří a obce 

Brňany zakončený ČOV Bohušovice nad Ohří 

 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. 

v platném znění) :   4205-606669-49099469-3/1, 4205-609919-49099469-3/1 

 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 

428/2001 Sb. v platném znění) : 4205-606669-49099469-4/1 

 

Návrh dodatku kanalizačního řádu  předložil provozovatel kanalizace pro  veřejnou 
potřebu  společnost Severočeské  vodovody  a  kanalizace, a.s.  se sídlem v  Teplicích,  
místně  příslušnému vodoprávnímu  úřadu. 
 

 
Zpracovatel  dodatku KŘ:                Ing. Ondřej Bartoš 

               Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

              Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

 

Datum  zpracování:       2/2019 
 

 
ZÁZNA M  O  S CHV ÁLENÍ  DODAT KU  Č .  1  KA NALIZAČNÍHO  ŘÁDU 
 

Dodatek kanalizačního  řádu  byl  schválen  podle  § 14 zák.   č. 274/2001 Sb.,   o 
vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu 
v Litoměřicích. 

 
 

 
č.j.:…………………………………..………….             ze  dne………………………………… 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                              razítko a podpis schvalujícího úřadu 
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Kapitola 3. schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém města 
Bohušovice nad Ohří a obce Brňany ze dne 23.01.2017 pod č.j.: MULTM/0005383/17/ŽP/MJi 
se doplňuje o bod V(a).: 

 

V(a). 

 
L I K V I D AC E  O D P AD N Í C H  V O D  N E PŘ I V E D E N Ý C H  K AN AL I Z A C Í  

 
1. Umožňuje-li to kapacita, způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod, lze 

na ČOV přijímat odpadní vody dovezené od fyzických osob, z průmyslových areálů nebo 
ze zařízení provozovatele, které lze na ČOV odstranit mechanicky, mechanicko – 
biologicky, příp. biologicky  za těchto podmínek: 
- Dovozce odpadní vody doloží původ přivezené odpadní vody 
- Na ČOV mohou být naváženy tyto druhy odpadních vod: 
- Odpadní vody s obsahem kalu ze septiků a žump – jedná se o odpadní vody vzniklé 

z komunální sféry. Jsou odčerpány ze septiků, žump a jímek.  
- Odpadní vody s obsahem kalu z čistíren odpadních vod – jedná se o odpadní vody 

vzniklé z komunální sféry (domovní čistírny odpadních vod) nebo ze zařízení 
provozovatele (aktivovaný - stabilizovaný kal z malých ČOV).  

- Odpadní vody s obsahem odpadu z čištění kanalizace – jedná se o odpadní vody, 
které vznikají při čištění kanalizace tlakovými a sacími vozidly bez zabudovaného 
systému recyklace. Odpadní vody vypouštěné z těchto vozidel na přítoku ČOV obsahují 
směs pevných a koloidních částic, organických i anorganických, přítomných v odpadní 
vodě. 

- Maximální přípustné znečištění přivezené odpadní vody bude odpovídat hodnotám 
uvedeným v bodě 2 tohoto dodatku. 

- Vypouštění odpadních vod na ČOV: je povoleno na vyhrazených místech ČOV podle 
uspořádání technologických celků na ČOV. Odpadní vody s obsahem kalu ze septiku a 
žump, odpadní vody s obsahem kalu z komunálních ČOV a odpadní vody s obsahem 
odpadu z čištění kanalizace jsou vypouštěny vždy na přítoku ČOV. Odpadní vody 
s obsahem kalu z komunálních ČOV mohou být vypuštěny i do jímky směsného kalu, 
pokud je tato součástí technologie ČOV. Vypouštění odpadních vod na  ČOV musí být 
v souladu s Provozním řádem ČOV. 

 
 

2. Na ČOV mohou být přijímány přivezené odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 
v níže uvedené tabulce 

 
Ukazatele Symbol Požadované 

hodnoty  
Jednotka 

Pro OV ze septiků, žump, ČOV a 
čištění kanalizace 

   

Chem. spotřeba O2  dichromanem CHSKCr 50 000 mg  . l-1 

Rozpuštěné anorg. soli RAS 6 000 mg  . l-1 

Veškeré látky VL 50 000 mg  . l-1 

Fosfor celkový Pcelk 250 mg  . l-1 

Dusík celkový Ncelk 2 000 mg  . l-1 

Reakce vody pH 5-10  
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Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí

č. j.: MULTM/0024357/19/ŽP/JBa
sp. zn.: MULTM/0013923/19/ŽP

Vyřizuje: Jiřina Bartoňová, DiS.
Telefon: 416916172
Fax: +420 416 916 211

dle rozdělovníku

E-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz

Litoměřice 04.04. 2019

Schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu

Bohušovice nad Ohří
- smíšený kanalizační systém města Bohušovice nad Ohří a 
obce Brňany zakončený čistírnou odpadních vod

- doplnění kapitoly V(a) – Likvidace odpadních vod 
nepřivedených kanalizací – dle § 38 odst. 2 vodního 
zákona

Rozhodnutí
Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle 

ustanovení §104 odstavce 2 písmene c), ustanovení §106 odstavce 1 zákona 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), 
ustanovení § 25, písm. b) a § 27, odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích)   a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona číslo 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), vydává následující 
rozhodnutí:

Výroková část

Vodoprávní úřad odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice v souladu s § 14, odst. 3 
zákona  o vodovodech a kanalizacích a s § 38 odst. 2 vodního zákona 

schvaluje
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dodatek č. 1 kanalizačního řádu

Bohušovice nad Ohří
- smíšený kanalizační systém města Bohušovice nad Ohří a 
obce Brňany zakončený čistírnou odpadních vod

- doplnění kapitoly V(a) – Likvidace odpadních vod 
nepřivedených kanalizací – dle § 38 odst. 2 vodního 
zákona

do stávajícího kanalizačního řádu Bohušovice nad Ohří schváleného rozhodnutím 
Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice dne 23.01. 2017, č.j.: 
MULTM/0005383/17/ŽP/MJi

žadatel - účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 
49099469 (vlastník kanalizace) zastoupený na základě plné moci společností Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (provozovatel kanalizace)

- vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se 
podmínky, za kterých byl schválen

- kanalizace pro veřejnou potřebu je zakončena čistírnou odpadních vod, předčištěné odpadní 
vody jsou vypouštěny do vodního toku Ohře

Odůvodnění
Žadatel Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 

49099469 zastoupený na základě plné moci společností Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice požádal dne 26.02. 2019 o Schválení dodatku č. 1 
kanalizačního řádu Bohušovice nad Ohří (smíšený kanalizační systém města Bohušovice nad 
Ohří a obce Brňany zakončený čistírnou odpadních vod) - doplnění kapitoly V(a) – Likvidace 
odpadních vod nepřivedených kanalizací – dle § 38 odst. 2 vodního zákona. Zahájení řízení 
bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení. Námitky a připomínky bylo možno uplatnit 
do 29.03. 2019, ve stanoveném termínu nebyly námitky uplatněny.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice přeloženou žádost posoudil. Jelikož nebyly shledány 
důvody bránící schválení dodatku kanalizačního řádu, žádosti vyhověl a rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku. Kanalizační řád je zpracován v souladu se zák.  č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Poučení účastníků 

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.    

Jiřina Bartoňová, DiS.
      oprávněná úřední osoba

         vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:
Účastníci řízení:

 Severočeská vodárenská společnost a.s. zast. Severočeskými vodovody a 
kanalizacemi, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (2 x paré KŘ po NPM)

 Město Bohušovice nad Ohří
Dotčené orgány :

 MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice (1 x 
paré KŘ)


