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V Praze dne:   1. 12. 2016   

 Podle rozdělovníku      

 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

  146138/2016/KUSK 

  SZ_/142716/2016/KUSK/9 

Vyřizuje:   Ivana Drhová, tel. linka 537 

Značka:   OŽP/Dr 

 

Změna povolení k nakládání s vodami – vypouštění  odpadních vod  z ČOV Slaný 

(16 000 EO) po dokončení stavby „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ 

 

R O Z H O D N U T Í 
Výroková část 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní 

úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2) písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. k) zákona 

č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, v platném znění a místně příslušný ve 

smyslu ustanovení § 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád) po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 

vodního zákona,  

 

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

Město Slaný, se sídlem Velvarská 136, 27401 Slaný, IČ: 00234877, zastoupené na základě 

plné moci Ing. Jaroslavem Fukou, se sídlem Průhon č. p. 609/51, 250 01 Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav, IČ: 70764395 

 

m ě n í 
 

podle ustanovení § 12 odst. (2) vodního zákona  

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí č. 

j. 038206/2015/KUSK ze dne 18. 5. 2015, kterým bylo povoleno nakládání 

s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Slaný o 

kapacitě  20 000 EO (po dokončení stavby Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice) na 

dobu 10 let ve výroku rozhodnutí takto: 
 

Původní text: 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Slaný o kapacitě 20 000 EO 
Velikost zdroje znečištění (kapacita ČOV) 20 000 EO 

 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: 

    Q24 l/sec   Qmax.  l/sec     m3/měsíc        tis. m3/rok 

         34,7        89,1       123100        1094,3 
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Emisní limity ČOV 

  Ukazatel         „p“- mg/l  

   přípustné hodnoty        

        „m“- mg/l        

    maximální hodnoty       

       t/rok 

 

CHSKCr               60              100        46,90 

BSK5
               14                20          9,01 

NL               18                25       11,59 

Ncelk.               14                25*       15,32 

Pcelk.                 1,5                  3         1,64 

 

 

 

Nový text: 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Slaný o kapacitě  20 000 EO 
Velikost zdroje znečištění (kapacita ČOV) 16 000 EO 

 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: 

    Q24 l/sec   Qmax.  l/sec     m3/měsíc        tis. m3/rok 

         34,7        81,9       110000            1095 

 

b) v souladu s ustanovením § 38 odst. 8 vodního zákona a § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 

61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády) 

Emisní limity ČOV 

  Ukazatel         „p“- mg/l  

   přípustné hodnoty        

        „m“- mg/l        

    maximální hodnoty       

       t/rok 

 

CHSKCr               60              100           46 

BSK5
               14                20             9 

NL               18                25           12 

Ncelk.               14                25*           15,3 

Pcelk.                 1,5                  3             1,6 

*Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C. 
Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12° C, pokud z pěti měření provedených v průběhu 

dne byla tři měření vyšší než 12° C. 

 

Ostatní části rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí č. j. 038206/2015/KUSK ze dne 18. 5. 2015 zůstávají v platnosti. 

 

O d ů v o d n ě n í 
 

Dne 3. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Středočeského kraje doručena žádost města Slaný, 

které na základě plné moci ze dne 20. 1. 2016 zastupuje Ing. Jaroslav Fuka o změnu povolení 

k vypouštění odpadních vod z ČOV Slaný – Blahotice do vod povrchových. Povolení 

k vypouštění odpadních bylo Městu Slaný uděleno rozhodnutím Krajského úřadu 

Středočeského kraje dne 18. 5. 2015 pod č. j. 038206/2015/KUSK.  
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K výše uvedené žádosti bylo doloženo vyjádření Povodí Vltavy, s. p. vydané pod zn. 

8611/2016-243-Ža ze dne 15. 2. 2016 a pod zn. 52914/2016-243-Ža ze dne 5. 10. 2016. 

Správce povodí je i správcem významného vodního toku – Červeného potoka. Důvodem 

žádosti o změnu zmíněného povolení k nakládání s vodami je změna kapacity intenzifikované 

ČOV z 20 000 EO na kapacitu 16 000 EO vzhledem k přehodnocenému výhledu počtu 

obyvatel města Slaný. V průběhu správního řízení byly zpřesněny bilanční hodnoty 

zbytkového znečištění u jednotlivých ukazatelů. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje oznámil dopisem č. j. 162419/2016/KUSK dne 3. 11. 2016 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení – řízení o změně povolení 

k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV Slaný do vod povrchových a o 

povolení změny stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ před jejím 

dokončením, dal účastníkům řízení možnost nahlížet do spisu, stanovil termín ústního 

projednání a termín k uplatnění námitek či připomínek.  

Oznámení o zahájení řízení též bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úředních 

deskách Středočeského kraje a Města Slaný. Všichni obeslaní dostali oznámení včas a veřejné 

vyhlášky byly vyvěšeny i v elektronické podobě na úředních deskách po předepsanou dobu. 

Do dne jednání se nepřihlásil na základě veřejné vyhlášky žádný další účastník řízení. 

 

Při místním šetření spojeném s ústním jednáním dne 29. 11. 2016 byla žádost o změnu 

povolení k nakládání s vodami projednána s Povodím Vltavy, s. p., provozovatelem ČOV 

Slaný, tj. Středočeskými vodárnami, a. s., se zástupcem Města Slaný, ČIŽP a vodoprávním 

úřadem tak, že od zpřesňujícího návrhu, podaného v průběhu správního řízení, žadatel upustil 

a žádal pouze o změnu povolení k nakládání s vodami v rozsahu žádosti podané 

vodoprávnímu úřadu dne 3. 10. 2016. 

 

Na základě shromážděných pokladů k rozhodnutí, kladným vyjádřením účastníků řízení a 

dotčených orgánů bylo povolení k vypouštění odpadních vod změněno v souladu s návrhem 

žadatele, ostatní části měněného rozhodnutí zůstávají v platnosti.  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém uvede v jakém 

rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ve 

smyslu ustanovení § 81 správního řádu. Odvolání je třeba podat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy I, Kodaňská 

1441/46, 100 00 Praha 10 - Vršovice podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského 

kraje. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Toto rozhodnutí 

s podmiňujícím výrokem vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem o povolení stavby 

vodního díla spojeného s citovaným povolením k nakládání s vodami má odkladný 

účinek v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu a § 9 odst. 5 vodního 

zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 
 Otisk úředního razítka 

 

 

           Ivana Drhová 

   pověřená úřední osoba 

          odborný referent 
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Rozdělovník: 

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou) 

Město Slaný, se sídlem Velvarská 136, 27401 Slaný, IČ: 00234877, IDS: h3jb7t5 

 

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou) 

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 21 Praha 5, IDS: gg4t8hf 

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ:26196620, IDS:qztgg8d 

Český rybářský svaz – místní organizace Smečno, 273 05 Smečno 

 

III. Dotčené orgány 

Česká inspekce životního prostředí, odbor ochrany vod, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, IDS: 

4dkdzty 

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný, IDDS:h3jb7t5 

 

IV. Na vědomí (plná moc pouze v rozsahu podání žádosti a projednání žádosti):  

Ing. Jaroslav Fuka, Průhon č. p. 609/51, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 70764395, IDS: 

zxdhru3 

 

 

Vypraveno: 7. 12. 2016 
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