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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR 
odbor životního prostředí 

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz 

  

Váš dopis čj.: 

Ze dne: 

 

SPIS. ZN.: 

51609/2019 

23.10.2019 

 

ŽP/533/2019/235/19 

Dokument čj.: MUNO 2623/2020 

Počet listů dokumentu: 3 

Počet příloh: 0 

Vyřizuje: Kubátová 

Telefon: 487 712 471 

DATUM: 17.04.2020 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad jako věcně příslušný 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) 

jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a příslušný podle § 27 odst. 2  

a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení posoudil žádost, 

kterou obdržel dne 23.10.2019 od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451 zastoupené na základě plné moci 

referentem Janem Henclem o schválení kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém 

Nový Bor a oddílný kanalizační systém Okrouhlá, Polevsko, Sloup v Čechách a Radvanec 

zakončený čistírnou odpadních vod Nový Bor 

 

Podle § 115 vodního zákona v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích 

 

s c h v a l u j e   

 

kanalizační řád pro smíšený kanalizační systém Nový Bor a oddílný kanalizační systém 

Okrouhlá, Polevsko, Sloup v Čechách a Radvanec zakončený čistírnou odpadních vod 

Nový Bor 

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):  

Stoková síť Nový Bor (SVS):                                  5106-707155-49099469-3/1 

Stoková síť Okrouhlá (SVS):                                   5106-709573-49099469-3/1 

Stoková síť Polevsko (SVS):                                   5106-725269-49099469-3/1 

Stoková síť Sloup v Č. (SVS):                                 5106-750654-49099469-3/1 

Stoková síť Radvanec (SVS):                                  5106-750646-49099469-3/1 

Stoková síť Radvanec (obec):                                  5106-750646-46750690-3/1 

Svazek obcí kanalizace Sloup- Janov:                     5106-750620-75090414-3/1 
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Svazek obcí kanalizace Sloup- Sloup v Čechách:   5106-750654-75090414-3/1 

Svazek obcí kanalizace Sloup- Radvanec:               5106-750646-75090414-3/1  

 

Čistírna odpadních vod:                                           5106-707155-49099469-4/1 

 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny 

budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento 

kanalizační systém. 

3. Platnost kanalizačního řádu se omezuje do 30.04.2030.  
4. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody 

v míře znečištění a v množství stanovených kanalizačním řádem, není-li v případě konkrétních 

producentů odpadních vod stanoveno jinak. Ukazatele míry znečištění těchto producentů 

odpadních vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na přípustné zatížení kanalizační sítě  

a na kapacitu ČOV. 

5. Do kanalizačního systému nesmějí být vypouštěny nebo jinak přepravovány látky  

a škodliviny uvedené v kanalizačním řádu. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.10.2019 od žadatele žádost 

ve věci schválení kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém Nový Bor a oddílný 

kanalizační systém Okrouhlá, Polevsko, Sloup v Čechách a Radvanec zakončený čistírnou 

odpadních vod Nový Bor. 
 

Kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě zakončené ČOV Nový 

Bor.  

Kanalizační řád stanovuje podmínky pro napojení producentů odpadních vod na předmětný 

kanalizační systém, nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do 

kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu 

kanalizačního systému. 

Na smíšený kanalizační systém Nový Bor a oddílný kanalizační systém Okrouhlá, Polevsko, 

Sloup v Čechách a Radvanec je napojeno cca 10 928 obyvatel. 

 

Vlastníky kanalizace jsou:  

- Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice 

- Město Nový Bor, IČO: 00260771, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor 

- Obec Polevsko, IČO: 00525405, Polevsko 152, 471 16 Polevsko 

- Obec Okrouhlá, IČO: 00673447, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

- Obec Sloup v Čechách, IČO: 00525677, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách 

- Obec Radvanec, IČO: 46750690, Radvanec 75, 473 01 Radvanec 

 

Provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO: 490 99 451, 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.  

 

Kanalizační řád zpracoval Bc. Jan Hencl, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 

1689, 415 50 Teplice, datum zpracování: 09/2019.                 
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Přípisem čj.: MUNO 54258/2019 ze dne 06.01.2020 bylo oznámeno zahájení správního řízení 
veřejnou vyhláškou, kdy účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohli uplatnit své 
námitky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou 
vyhláškou.  

Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky, popř. důkazy.  

Podle ustanovení § 36 správního řádu se mohli účastníci před vydáním rozhodnutí vyjádřit 
k jeho podkladům a měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Mohli také požádat o poskytnutí 
informací o řízení. Dále mohli účastníci navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí. V průběhu správního řízení výše uvedených práv nevyužil žádný 
účastník řízení.  

S ohledem na to, že schvalovaný kanalizační řád pro kanalizační systém města Nový Bor  
a kanalizační systém obcí Okrouhlá, Polevsko, Sloup v Čechách a Radvanec z hlediska formální 
úplnosti a z hlediska jeho obsahu odpovídá požadavkům platných právních předpisů, stanovuje 
vodoprávní úřad jeho platnost na dobu 10 let.  

Žádost spolu s přiloženými doklady poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětného 
záměru. Vedlejšími účastníky vodoprávního řízení jsou osoby, které mohou být rozhodnutím 
dotčeny na svých právech nebo povinnostech. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým 
počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán rozhodnutí v souladu s ustanoveními § 144  
odst. 1, odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. 

Vodoprávnímu úřadu byly k žádosti doloženy tyto doklady: 
- 8x kanalizační řád 
- 1x plná moc 
- V průběhu správního řízení bylo doplněno stanovisko Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 

31.03.2020, zn.: POH/10776/2020-2/301100 

 

Na základě provedeného správního řízení, ve kterém nebyly vzneseny žádné námitky  

a připomínky účastníků a dotčených správních úřadů bránící vydání rozhodnutí o schválení 

kanalizačního řádu, rozhodl Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, způsobem 

uvedeným ve výroku rozhodnutí. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1                 

a ust. § 83 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním 

učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1,              

473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 

odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků                   

řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.  
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Obdrží: 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO: 490 99 45, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

Město Nový Bor, IČO: 00260771, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor 

Obec Okrouhlá, IČO: 00673447, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

Obec Polevsko, IČO: 00525405, Polevsko 152, 471 16 Polevsko 

Obec Sloup v Čechách, IČO: 00525677, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách 

Obec Radvanec, IČO: 46750690, Radvanec 75, 473 01 Radvanec  

Svazek obcí kanalizace Sloup, IČO: 75090414, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách 

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

 

Doručení veřejnou vyhláškou: 

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeni na svých právech nebo povinnostech 

 

Dotčené správní orgány: 

MěÚ Nový Bor – OŽP 

AOPK SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí 

AOPK SCHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 

 

Na vědomí: 

Povodí Ohře, s. p., závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín 

Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Kopčáková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu Nový Bor 

Oprávněná úřední osoba 

     

   

                                                                                                     
 

2 x spis 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a obcí Okrouhlá, 
Polevsko, Sloup v Čechách a Radvanec, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. 
Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 

 
 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
    
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  
 
Podpis oprávněné osoby                               Podpis oprávněné osoby potvrzující 
potvrzující vyvěšení                                      sejmutí 
 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona  

č. 500/2004 Sb. (správní řád). 
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