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Oznámení zahájení řízení 

 

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 obdržel dne 20.06.2022 žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě města 

Krásno, kterou podalo 

 

 

Město Krásno, IČO: 00573167, Radniční 1, Krásno, 357 31  Horní Slavkov 

 

 

Vodoprávní úřad oznamuje zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu stokové sítě města 

Krásno v souladu s ustanovením § 47, § 144 a § 25 správního řádu a dle § 14 odst. 3 zákona o 

vodovodech a kanalizacích. 

 

 

Vlastníkem kanalizace je:  

Město Krásno, IČO: 00573167, Radniční 1, Krásno, 357 31  Horní Slavkov 

 

Provozovatelem kanalizace je: 

Město Krásno, IČO: 00573167, Radniční 1, Krásno, 357 31  Horní Slavkov 

 

 

Popis stokové sítě: 

Veřejnou kanalizaci ve městě Krásno tvoří jednotná gravitační stoková síť zakončená mechanicko-

biologickou čistírnou odpadních vod. Přečištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do vodního toku 

Stoka. Celková délka kanalizačních stok činí 4,351 km. 

 

 

 



 

Základní limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace: 
UKAZATEL SYMBOL MAX. KONCENTRAČNÍ LIMIT (MG/L) 

V PROSTÉM (BODOVÉM) VZORKU 

Reakce vody pH 6,5 – 8,5 

Teplota  40°C 

Biochemická spotřeba kyslíku  BSK5 300 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 600 

Nerozpuštěné látky NL 300 

Dusík amoniakální N-NH4
+ 30 

Dusík celkový Ncelk. 40 

Fosfor celkový Pcelk. 10 

Rozpuštěné látky RL 1000 

Kyanidy CN- 0,05 

Extrahovatelné látky EL 30 

Nepolární extrahovatelné látky C10 – C40 5 

Adsorbovatelné organické halogeny AOX 0,05 

Tenzidy anionaktivní PAL-A 10 

Chloridy Cl- 200 

Fluoridy F- 2 

Sírany SO4
2- 100 

Rtuť Hg 0,05 

Měď Cu 0,2 

Nikl Ni 0,1 

Chrom Cr 0,3 

Olovo Pb 0,1 

Arsen As 0,1 

Zinek Zn 0,5 

Kadmium Cd 0,1 

Radioaktivní látky 1)  Lze vypouštět pouze za podmínek 

stanovených státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost 

Salmonela  2)  negativní nález 

1)Odpadní vody obsahující radioaktivní látky smí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu nejvýše v takových 

objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla překročena kritéria dle zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon)  

2) Pro infekční vody ze zdravotnických a obdobných zařízení. 

 

 

Správní řízení ve věci schválení kanalizačního řádu bylo zahájené dnem doručení žádosti, tj. dne 

20.06.2022. 

 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 25.07.2022, jinak k nim nebude 

přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 

moc. Do 5 dnů od uplynutí této lhůty (25.07.2022) se mohou účastníci řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 

správního řádu, seznámit s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 
 

 

 

 

 

 

 
Bc. Kateřina Brandlová 

referent odboru životního prostředí 

 



 

Rozdělovník: 

Účastník řízení: 

 Město Krásno, Radniční 1, Krásno, 357 31  Horní Slavkov, DS: 36ab6py 

 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:  

 Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci (odběratelé) – veřejnou vyhláškou 

 

 

Ostatní: 

 MěÚ Krásno, Radniční 1, 357 31 Krásno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 15-tý den po vyvěšení na úřední desce doručujícího správního 

orgánu (MěÚ Sokolov) je dnem doručení.  
 

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Krásno o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění oznámení způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení 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) 
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