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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, dle § 27 odst. 1
a odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako
místně příslušný správní orgán, dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)

schvaluje
kanalizační řád obce Dasnice, dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Vlastníkem kanalizace je společnost Sokolovská vodárenská, s.r.o., sídlem Svatopluka Čech 1001, 356 01
Sokolov (IČO: 26348675). Provozovatelem kanalizace je Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov (IČO: 45351325).
Základní popis:
Jedná se o aktualizaci kanalizačního řádu schváleného v roce 2000. Kanalizace v Dasnicích je řešena jako
jednotná kanalizační soustava. Přečištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do Habartovského
potoka [IDVT: 1010100]. Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-0860-0-00.
Kanalizační řád se schvaluje za následujících podmínek:
1. Bude zajištěno aktuální znění kanalizačního řádu. V případě změn musí být aktualizovaný kanalizační
řád předán příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.
2. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace musí odpovídat limitům uvedeným v tabulce č. 6
na straně č. 17 kanalizačního řádu.
3. Žadatel zajistí předání kopie schváleného kanalizačního řádu vlastníku kanalizace a příslušné obci.
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., sídlem
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov (IČO: 45351325), jako žadatel o schválení kanalizačního řádu.

odůvodnění
Žadatel, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
(IČO: 45351325), jako provozovatel veřejné kanalizace podal dne 28.07.2020 žádost o schválení
kanalizačního řádu obce Dasnice.
K žádosti byl doložen kanalizační řád zpracovaný v souladu s § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
Dnem podání žádosti bylo vodoprávní řízení v dané věci zahájeno. Vodoprávní úřad zahájení řízení
oznámil dopisem, č. j.: MUSO/85722/2020/OŽP/ROST ze dne 02.09.2020, a současně, dle § 115 odst. 8
vodního zákona, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a stanovil lhůtu k vyjádření
nejpozději do 29.09.2020. Během této lhůty se žádný dotčený orgán ani účastník řízení nevyjádřili. Dále
měli účastníci řízení, dle § 36 odst. 3 správního řádu, možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a
vyjádřit se k nim. Žádný z účastníků řízení této možnosti nevyužil.
Při posouzení kanalizačního řádu v provedeném vodoprávním řízení neshledal vodoprávní úřad důvody,
které by bránily jeho schválení, a proto rozhodl v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a
kanalizacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí je možno dle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Odvolání se dle § 86 správního řádu
podává u Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni doručení rozhodnutí. Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Dle § 85 odst. 1
správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Ing. Robin Štrudl

referent odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
2. Obec Dasnice, Dasnice 42, 357 09 Habartov
3. Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci – veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městského úřadu Sokolov a
Obecního úřadu Dasnice (§ 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 Obecní
úřad Dasnice o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:………………….......

Sejmuto dne:……………....................

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 133379564-230094-201106112516, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
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