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OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení ve věci

Kanalizační řád města Horní Slavkov
Žadatel, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary (IČO:
49789228), dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), předložil dne 02.08.2018
žádost o schválení kanalizačního řádu pro město Horní Slavkov.
Vlastníkem kanalizace je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, sídlem Studentská 328/64,
360 07 Karlovy Vary (IČO: 47700521). Provozovatelem kanalizace je společnost Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
Popis stokové sítě:
Jedná se o jednotnou stokovou síť. Hlavní sběrač A odvádí veškeré odpadní vody z města do ČOV. Na
sběrač A jsou napojeny stoky AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO a stoka C.
Kanalizace je ukončena mechanicko - biologickou ČOV, která je umístěna v severní části města na levém
břehu vodního toku Stoka [IDVT: 10100695], do kterého je přečištěná odpadní voda vypouštěna. ČHP 113-01-1350-0-20.
K žádosti o schválení byl doložen kanalizační řád ve třech výtiscích.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v dané věci dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, dle § 25 písm. b) a
§ 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích, a jako místně příslušný vodoprávní úřad, dle §
30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 11, § 25 a § 144 správního
řádu, tímto dle § 47 správního řádu oznamuje zahájení správního řízení ve věci schválení kanalizačního
řádu města Krásno. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska, námitky, popř.
důkazy nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Pokud se některý z účastníků nechá v řízení zastupovat (§ 33 správního řádu), musí zástupce předložit
písemnou plnou moc, opravňující k takovému postupu.
Do 5 dnů od sejmutí veřejné vyhlášky se mohou účastníci řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu,
seznámit s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v
plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Do spisu je možné nahlédnout na Městském úřadě Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929,
I. patro č. dveří A 1.08, vždy na základě předchozí telefonické domluvy s oprávněnou úřední osobou.

Otisk razítka

Ing. Robin Štrudl

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
2. Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci – veřejnou vyhláškou
Na vědomí
5. Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městského úřadu Sokolov a
Městského úřadu Horní Slavkov (§ 25 odst. 3 správního řádu). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední
desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické
úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu). Tímto žádáme
Městský úřad Horní Slavkov o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:………………….......

Sejmuto dne:……………....................

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 110275853-230094-180809084842, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: ŠTRUDL ROBIN Bc.
Vystavil: Město Sokolov

V Sokolově dne 09.08.2018

110275853-230094-180809084842

