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Děčín, Jílové 

 

KANALIZAČNÍ  ŘÁD 
DODATEK č. 1 

 

pro jednotný kanalizační systém města Děčín a Jílové zakončený 

 čistírnou  odpadních vod  v Děčíně 

 

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                           Mgr. Ing. Ladislav Švec MBA 

                                  ředitel odboru správy majetku                 ředitel oblastního závodu Ústí nad Labem 
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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 Děčín a Jílové zakončený ČOV Děčín-

Boletice 
 

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

v platném znění) :   4202 – 624926 – 49099469 - 3/1 

 

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

428/2001 Sb. v platném znění) : 4202 – 607169 – 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:       12/2018 
 

 
ZÁZNA M  O  S CHV ÁLENÍ  DODAT KU  Č .  1  KA NALIZAČNÍHO  ŘÁDU 
 
Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Děčíně. 

 
 

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

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                              razítko a podpis schvalujícího úřadu 
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Kapitola 3. schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Děčín a Jílové 
zakončený ČOV Děčín - Boletice ze dne 23.03.2016 pod č.j.: MDC/30037/2016 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. 

- Průmyslové odpadní vody – jedná se o odpadní vody, které jsou biologicky 
rozložitelné, obvykle vznikající v potravinářském průmyslu nebo odpadní vody z jiných 
průmyslových odvětví, které mohou být v  závislosti na své kvalitě využívány k vývinu 
bioplynu. Dále se mohou na ČOV navážet průmyslové odpadní vody, které jsou 
prospěšné procesu čištění, např. zásady vypouštěné přímo do vyhnívacích nádrží. Tyto 
odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné a zvlášť nebezpečné závadné látky.  

- Na ČOV lze přijmout průmyslové odpadní vody v maximálním množství 2 000 m3/rok. 
- 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. Průmyslové odpadní vody jsou vypouštěny 
podle jejich kvality buď na přítok ČOV nebo do jímky, ze které jsou přímo čerpány do 
vyhnívacích nádrží. Vypouštění odpadních vod na  ČOV musí být v souladu s Provozním 
řádem ČOV. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 5

 
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  
Pro průmyslové OV    
Chem. spotřeba O2  dichromanem CHSKCr 100 000 mg  . l-1 

Biochem. spotřeba O2  pětidenní BSK5 25 000 mg  . l-1 

CHSKCr/BSK5  4  
Veškeré látky VL 50 000 mg . l-1 

Fosfor celkový Pcelk 300 mg . l-1 

Reakce vody pH 3 - 12  

Amoniakální dusík N- NH4
+ 2 000 mg . l-1 

Dusík celkový Ncelk 2 500 mg . l-1 

Rozpuštěné anorg. soli RAS 8 000 mg . l-1 

Sírany SO4
2- 3 000 mg . l-1 

Chloridy Cl- 800 mg . l-1 

Fluoridy F- 50 mg . l-1 

Tenzidy anionaktivní PAL-A 60 mg . l-1 

Extrahovatelné látky EL 300 mg . l-1 

Uhlovodíky C10-C40 C10-C40 200 mg . l-1 
Kyanidy  celkové CN-

celk. 2 mg . l-1 

Kyanidy toxické CN-
tox 1,5 mg . l-1 

Fenoly jednosytné (těkající s vodní parou) FNP 50 mg . l-1 

Celkové železo Fe 10 mg . l-1 

Rtuť Hg 0,5 mg . l-1 

Nikl Ni 1 mg . l-1 
Měď Cu 1 mg . l-1 
Chrom celkový Crcelk. 2 mg . l-1 
Chrom šestimocný  Cr 6+ 0,1 mg . l-1 
Olovo Pb 1 mg . l-1 
Arzén As 1 mg . l-1 
Zinek Zn 3 mg . l-1 
Selen  Se 0,5 mg . l-1 
Molybden Mo 1 mg . l-1 
Kobalt Co 0,5 mg . l-1 
Kadmium Cd 0,1 mg . l-1 
Stříbro   Ag 0,1 mg . l-1 
Benzen, toluen, etylbenzen  BTEX 15 mg . l-1 
Adsorb. organicky vázané halogeny AOX 0,5 mg . l-1 

 



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
odbor životního prostředí 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

 
Číslo jednací:  MDC/16859/2019 

 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Přítkovská 1689/14 
415 01  TEPLICE-Trnovany 

Spisová zn.:    MDC/127371/2018      
Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.  
Telefon: 412591470  
e-mail: zivotni@mmdecin.cz  
Fax:   
Děčín 11.02.2019  
 

 

Schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu Děčín a Jílové zakončeného ČOV 

R O Z H O D N U T Í 
 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle  
§ 27 odst. 1 zák. 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 místně 
příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), právnické osobě, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČ 49099451, 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích dodatek č. 1 kanalizačního  
řádu pro kanalizační systém Děčín a Jílové zakončený ČOV Děčín - Boletice, 
zpracovaného v prosinci 2018. 
 
Kanalizační řád pro kanalizační systém Děčín a Jílové zakončený ČOV Děčín - Boletice byl 
schválen Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí dne 23.03.2016 pod č.j. 
MDC/30037/2016. 

Odůvodnění 
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
požádala dne 21.12.2018 o schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu pro kanalizační systém 
Děčín a Jílové zakončený ČOV Děčín - Boletice. 

Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům dopisem zn. OZP/8460/2019 ze dne 
21.01.2019. 

Dodatek č. 1 ke schválenému kanalizačnímu řádu byl předložen na základě změny zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (konkrétně § 38 odst.2). 

Protože předložený kanalizační řád obsahuje veškeré náležitosti tak, jak stanovuje § 24 vyhl. č. 
vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl 
vodoprávní úřad tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 

 

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 
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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 se sídlem Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, 
odboru životního prostředí.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

 

  
Mgr. Jiří Hykš 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou) 
1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
  
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou) 
2. Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn 
3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
  
Dotčené orgány a ostatní 
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO 
České středohoří, IDDS: 6npdyiv 
 


