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MOST 

 

KANALIZAČNÍ   ŘÁD 
DODATEK č. 1 

 

pro jednotný kanalizační systém  obcí Most, Obrnice, Havraň a 
průmyslové zóny Joseph zakončený 

 čistírnou  odpadních vod  Most - Chánov 

 

Vlastník kanalizace 1:  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. Pavel Matuška 

                                    ředitel odboru správy majetku                                         ředitel oblastního závodu Most 
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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  Most zakončený ČOV Most - Chánov 
 

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

v platném znění) :    4209-699594-49099469-3/1 

4209-638021-00265918-3/2 

 4209-638021-49099469-3/3 

4209-708755-49099469-3/1   

 

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

428/2001 Sb. v platném znění) :  4209-699594-49099469-4/1 

 

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. Lukáš Weiss 

               Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

              Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

 

Datum  zpracování:       prosinec/2018 
 

 
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 Mostě 

 
 

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

 
 
 

 

 

                                                                                              razítko a podpis schvalujícího úřadu 
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Kapitola 3. schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Most ze dne 
27.07.2015  pod č.j.: MmM/087459/2015/OSÚ/IT 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 2000 m3/rok. 
Množství navezených odpadních vod je kontrolováno vážením 

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

- Pro kontrolu kvality dovezených odpadních vod jsou při příjmu na ČOV nabírány bodové 
kontrolní vzorky. Odběry se provádějí vždy při podezření, že dovezené odpadní vody 
nesplňují deklarovanou kvalitu a v ostatních případech probíhají odběry namátkově. 
Odpadní vody jsou analyzovány na základě vizuální a pachové kontroly dle uvážení 
obsluhy, která odpadní vodu přebírá. Po odebrání vzorku obsluha kontaktuje mistra nebo 
technologa, kteří podle podezření na charakter znečištění určí rozsah laboratorního 
stanovení. Kontrola jakosti dovážených odpadních vod se provádí za účelem 
zabezpečení správné funkce technologie ČOV.  

- 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. 

- Seznam producentů odpadních vod, kteří dovážejí na ČOV odpadní vody je uveden 
v následující tabulce: 
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Název producenta Původ odpadních vod 
Future 21, s.r.o. OV z výroby poštovních textilních obálek 
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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 0,05 mg . l-1 

Nikl Ni 0,1 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 0,1 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 0,05 mg . l-1 
Stříbro   Ag 0,1 mg . l-1 
Adsorb. organicky vázané halogeny AOX 0,5 mg . l-1 
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     MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU 

     Radniční 1/2, 434 69 Most    

 

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 
 

NAŠE ZN.: OSÚ/137186/2018/EF/KŘ-1/1  

Č. J.: MmM/059596/2019/OSÚ/EF 

  

VYŘIZUJE:  oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová 

TEL.: 476 448 313 

IP TEL.: 474 771 231 

FAX: 476 448 570 

E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz 

  

MOST DNE: 29.05.2019 

   

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 

 

 

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle  

§ 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 ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích,  

 

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je:  

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50  

Teplice 1, kterého zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 

49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

schvaluje 

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích  

dodatek č. 1  

kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém obcí Most, Obrnice, Havraň  

a průmyslové zóny Joseph zakončený čistírnou odpadních vod Most - Chanov 

(dále jen „dodatek kanalizačního řádu“) zpracovaný v prosinci 2018 Ing. Lukášem Weissem ze 

společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

 

 

Dodatek kanalizačního řádu se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Schválený dodatek kanalizačního řádu bude uložen u provozovatele kanalizace a do 30 dnů 

od nabytí právní moci rozhodnutí o jeho schválení zveřejněn na jeho internetových 

stránkách.   

 

 

 

Odůvodnění 
 

Dne 28.12.2018 podal výše uvedený žadatel žádost o schválení dodatku č. 1 kanalizační řádu  

pro jednotný kanalizační systém obcí Most, Obrnice, Havraň a průmyslové zóny Joseph 

zakončený čistírnou odpadních vod Most – Chanov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno 

vodoprávní řízení. 
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Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 

řádné posouzení, byl žadatel dne 29.01.2019 opatřením č.j: MmM/011932/2019/OSÚ/EF  

vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 13.03.2019.  

Po doplnění podání vodoprávní úřad pokračoval v řízení. 

Vodoprávní úřad se v rámci řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení podle zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a okruh 

účastníků stanovil takto: 

1. podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50  

Teplice 1 – žadatel,  

2. podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 

Trnovany, 415 01  Teplice 1 – provozovatel kanalizačního systému. 

Vodoprávní úřad opatřením č.j.: MmM/049587/2019/OSÚ/EF ze dne 02.05.2019 uvědomil 

v souladu s § 47 správního řádu známé účastníky řízení o zahájení řízení podle § 14 odst. 3 

zákona o vodovodech a kanalizacích. Současně byli účastníci řízení upozorněni v souladu 

s ustanovením  

§ 36 odst. 1 správního řádu na oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 

řízení až do vydání rozhodnutí a na možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí. 

V rámci celého řízení bylo zjištěno: 

a) Žadatel je na základě plné moci ze dne 16.03.2015 zastupován společností Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. 

b) Předmětem řízení je schválení dodatku, který řeší zneškodňování odpadních vod přivážených 

cisternami na čistírnu odpadních vod Most - Chanov. V dodatku jsou popsány druhy 

přivážených odpadních vod, včetně limitů pro jednotlivé ukazatele a způsobu kontroly jejich 

kvality. Množství odpadních vod přijatých z oblasti průmyslu nepřekročí za rok 2 000 m
3
. 

c) Dodatek ke kanalizačnímu řádu zpracoval Ing. Lukáš Weiss ze společnosti Severočeské 

vodovody a kanalizace a.s., která je provozovatelem předmětného kanalizačního systému.  

d) Kanalizační řád, ke kterému byl zpracovaný dodatek, jehož schválení je předmětem tohoto 

řízení, byl schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu Magistrátu města Mostu ze dne 

27.07.2015 zn.: OSÚ/017271/2015/IT a č.j.: MmM/087459/2015/OSÚ/IT. Rozhodnutí nabylo 

právní moci dne 13.08.2015. 

e) Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný k vydání povolení k vypouštění 

odpadních vod z čistírny odpadních vod Most - Chanov do vod povrchových neuplatňuje ke 

schvalovanému dodatku žádné připomínky a souhlasí s jeho schválením (stanovisko 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství spisová značka 

KUUK/281172/2019/ZPZ/Vv-121 ze dne 12.03.2019). 

f) V průběhu provedeného řízení nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka. Do podkladů 

rozhodnutí účastníci řízení nenahlédli. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad na podkladě výsledků provedeného řízení dospěl k závěru, že schválením 

předloženého kanalizačního řádu nebudou ohroženy žádné právem chráněné zájmy, a proto 

rozhodl předložený kanalizační řád schválit. 

 

 

 

Poučení účastníků 
 

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke  

Krajskému úřadu Ústeckého kraje odvolání, podáním učiněným u odboru stavební úřad 

Magistrátu města Mostu.   

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 

okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba 

ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

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 odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu na náklady účastníka. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Stanislav Franta 

vedoucí odboru stavební úřad 

Magistrátu města Mostu 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů se nevyměřuje. 

 

Příloha pro žadatele – po nabytí právní moci 

- 2x schválený dodatek kanalizačního řádu 

 

Obdrží 

Účastníci řízení: 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

 zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50  

Teplice 1  

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

 provozovatel kanalizace 

  

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva 

 sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 

  

Ostatní: 

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 

 sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03  Chomutov 3 
 


