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Opravné rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod 

z ČOV Slaný - Blahotice  s kapacitou 16 000 EO 

 

OPRAVNÉ  ROZHODNUTÍ 
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) a ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 

129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů  

 

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

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

 

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a ust. § 70 správního řádu 

 

rozhodl o opravě zřejmých nesprávností 

v písemném vyhotovení rozhodnutí 
 

Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí č. j. 

146138/2016/KUSK ze dne 1. 12. 2016, kterým byla povolena změna rozhodnutí č. j. 

038206/2015/KUSK ze dne 18. 5. 2015 o nakládání s vodami - vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových z ČOV Slaný – Blahotice na dobu 10 let od uvedení ČOV do 

zkušebního provozu, (tj. do 17. 3. 2030) ze zdroje znečištění o kapacitě 16 000 EO, 

tak, že uvedené přípustné hodnoty „p“ pro emisní ukazatele Ncelk. a Pcelk. nahrazuje 

průměrnými hodnotami. 

 

Ostatní části rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí č. j. 146138/2016/KUSK ze dne 1. 12. 2016 zůstávají v platnosti. 
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O d ů v o d n ě n í 
 

Krajský úřad Středočeského kraje při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla 

„Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ o kapacitě 16 000 EO konané dne 8. 6. 2021 zjistil 

vadu rozhodnutí č. j. 146138/2016/KUSK ze dne 1. 12. 2016 o změně povolení k nakládání 

s vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, která vznikla při 

vyhotovení rozhodnutí. Ve zmíněném rozhodnutí byly uvedeny přípustné hodnoty „p“ pro 

všechny emisní ukazatele. Pro emisní ukazatele Ncelk. a Pcelk. měly být správně uvedeny 

hodnoty průměrné v souladu s nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Zmíněný 

nedostatek byl při závěrečné kontrolní prohlídce s účastníky řízení projednán a odsouhlasen 

vyhotovením opravy zmíněného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že souhlas krajského úřadu se 

zahájením zkušebního provozu byl udělen dne 17. 3. 2020 č. j. 021041/2020/KUSK a 

povolení k nakládání s vodami bylo povoleno na 10 let od zahájení zkušebního provozu, je 

povolení k nakládání s vodami platné do 17. 3. 2030. 

 

Poučení účastníků: 

Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má podle ustanovení § 70 správního řádu 

pouze účastník, který jím může být přímo dotčen a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 

k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy I, Vršovická 1442/65, 100 

00 Praha 10 - Vršovice podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. 

V odvolání je třeba uvést, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s 

právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. 

 

 

 

           Ivana Drhová 

   pověřená úřední osoba 

          odborný referent 

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 

Český rybářský svaz – místní organizace Smečno, 273 05 Smečno 

Slavos Slaný, s. r. o., Politických vězňů 1523, IČ:07506554, IDDS: aa7kp9d 

 

III. Dotčené orgány 

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

4dkdzty 

 

Vypraveno: 18. 6. 2021 
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