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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 25 písm. b) a § 27
odst. 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 dle § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a
kanalizacích, v souladu s ustanovením § 144 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
I. schvaluje „Kanalizační řád obce Krajková“ dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
Vlastníkem kanalizace je: Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO: 26348675, Nádražní 544, 356 01
Sokolov.
Provozovatelem kanalizace je: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IČO: 45351325, Jiřího
Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov (žadatel).
Umístění veřejné kanalizace:
Katastrální území:
Obec:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajon:
Vodní tok:

672262|Krajková
560456|Krajková
51|Karlovarský kraj
1-13-01-1200-0-00
6111|Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor
Dolinský potok

Popis stokové sítě:
Veřejnou kanalizaci v obci Krajková tvoří jednotná kanalizační soustava. Obec využívá dvě čistírny
odpadních vod v k.ú. Krajková. Recipientem obou čistíren je Dolinský potok. Stoková síť neřeší
kompletně celou obec.
Hlavní objekty na stokové síti Krajková I:
Kanalizační přípojky – 61 ks.
Odlehčovací komory – 1 ks.
Hlavní objekty na stokové síti Krajková II:
Kanalizační přípojky – 23 ks.

II. Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu plnění a dodržování 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 zabráněné následným škodám, popř. haváriím.
4. Toto rozhodnutí bude přílohou schváleného kanalizačního řádu uloženého u provozovatele
kanalizace.

Odůvodnění
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.07.2020 žádost o schválení
kanalizačního řádu obce Krajková, kterou podala společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
IČO: 45351325, Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov. Dnem podání žádosti bylo v souladu
s ustanovením § 47 správního řádu zahájeno správní řízení.
Zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu oznámil vodoprávní úřad účastníkům řízení veřejnou
vyhláškou ze dne 18.8.2020 s tím, že účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději
do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Kanalizační řád zpracovala Ing. Jana Plachá, specialista technolog, vodohospodář, Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.
Vodoprávní úřad přezkoumal kanalizační řád z hledisek vodohospodářských zájmů, zájmů ochrany
jakosti vod a došel k závěru, že schválením kanalizačního řádu nedojde k ohrožení těchto zájmů ani
nebude ohrožen život a zdraví osob nebo životní prostředí. Proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vypořádání s námitkami a návrhy účastníků řízení:
Nebyly vzneseny.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1 a §
86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se
uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován 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 Sokolov, odboru životního
prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Radomíra Kiclová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastník řízení:
Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Obec Krajková, Krajková 295, 357 08 Krajková
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci (odběratelé) – veřejnou vyhláškou

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se veřejná vyhláška považuje za doručenou
Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Sokolov a Obecní úřad Krajková o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení rozhodnutí po sejmutí z úřední desky spolu s potvrzením o
vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
(Razítko a podpis orgánu, který porvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)

