MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
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ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
ČÍSLO EVIDENČNÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 01.03.2019 žádost o
Společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod pro akci "Rekonstrukce a intenzifikace ÚV
Krásno". Žádost podalo:
Město Krásno, IČO: 00573167, Radniční 1, Krásno, 357 31 Horní Slavkov, v zastoupení: WATER
DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod, IČO: 06969658, Bořivojova 878/35, Praha 3-Žižkov, 130 00
Praha 3 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu) – žadatel.
Stavebník žádá o:

I. vydání povolení nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, kterým je vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
Místo vypouštění odpadních vod:
Katastrální území:
673811|Krásno nad Teplou
Obec:
538337|Krásno
Kraj:
51|Karlovarský kraj
Parcelní číslo:
st. 740;1878/30;1878/31;1878/32
Hydrogeologický rajon:
6112
Přímé určení polohy (X):
1023830.97
Přímé určení polohy (Y):
858707.82
Umístění jevu vůči břehu:
01|levý břeh
Název vodního díla:
úpravna vody Krásno
Vodní tok:
10284081|Stoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-1350-0-20 - Stoka
Vodní útvar:
Stoka od pramene po ústí do Ohře – OHL_0330

Údaje o předpokládaném předmětu:
Druh recipientu: 01|vodní tok
Druh vypouštěných vod: 99|jiné vody - prací voda (z praní pískových filtrů)
Údaje o předpokládaném povoleném množství:
Max. povolené vypouštění (m3/den): 12.50000
Max. měsíční povolené vypouštění (tis. m3/měs): 0.76250
Max. povolené vypouštění (l/s): 3.47000
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12
Roční povolené vypouštění (tis. m3/rok): 9.12500
Údaje o předpokládané povolené jakosti vypouštěných vod:
Ukazatel
BSK5
CHSKCr
NL
Železo celk.
Mangan

Hodnota „p“ (mg/l)
15.00
25.00
15.00
3,00
1,00

Hodnota „m“ (mg/l)
20.00
30.00
20.00
5,00
1,50

t/rok
0,1
0,2
0,1

Navrhované měření jakosti vypouštěných vod:
Četnost měření množství (počet ročně): 1
Způsob měření množství vody - vypouštění: Výpočtem
Četnost sledování jakosti (počet ročně) - vypouštění: 6
Počet kontrolních profilů (sledování jakosti): 1
Typ vzorků: 01|dvouhodinový směsný
Předpokládané časové omezení platnosti povolení: 31.03.2029
II. vydání společného povolení dle § 94j stavebního zákona a dle § 15 odst. 6 vodního zákona pro stavbu
„Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody“, v jejímž rámci bude realizovaná přístavba přístřešku u
vchodových dveří na p.p.č. 1878/31 v k.ú. Krásno
Umístění záměru:
Katastrální území:
Obec:
Kraj:
Parcelní číslo:
Hydrogeologický rajon:
Přímé určení polohy (X):
Přímé určení polohy (Y):
Umístění jevu vůči břehu:
Název vodního díla:
Vodní tok:
Číslo hydrologického pořadí:
Vodní útvar:

673811|Krásno nad Teplou
538337|Krásno
51|Karlovarský kraj
st. 740;1878/30;1878/31;1878/32
6112
1023758.84
858653.84
01|levý břeh
Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno
10284081|Stoka
1-13-01-1350-0-20 – Stoka
Stoka od pramene po ústí do Ohře – OHL_0330

Údaje o předpokládaném předmětu:
Kapacita úpravny vody max (l/s): 4.73
Původ vody: 06|podzemní voda
Kategorie upravitelnosti surové vody: A3
Způsob úpravy vody: dezinfekce, dvoustupňová úprava, odželezování 2 st., odmanganování 1 st.
Zpracování kalu: strojní
Odvodnění kalu: flokulace a odvodňovací vaky

Popis stavby:
V rámci rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno dojde k výměně většiny technologické části
úpravny vody (2 náplňové filtry, zahušťovací nádrž, filtr pracích vod, odvodňovací zařízení filtračních
kalů, horizontální provzdušňovač, dávkování chemikálií, čerpadla, kompresor tlakového vzduchu). Dále
bude vyměněno zemní potrubí z VR-8 do úpravny vody, dojde k likvidaci kalových polí, bude opravena
opěrná stěna vodojemu, střecha a vnitřní i vnější povrchy objektu úpravny vody. U vchodových dveří do
objektu úpravny vody bude instalován přístřešek.
Vodoprávní úřad v souladu § 94m stavebního zákona, § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 odst. 1

správního řádu oznamuje zahájení řízení a současně v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního
zákona, protože záměr přístřešku bude umístěn v území, pro které nebyl vydán územní plán, nařizuje
veřejné ústní jednání
na den 11.04.2019 od 10:00 hodin v budově Městského úřadu v Sokolově, Rokycanova 1929, 356 01
Sokolov, odbor životního prostředí, v 1. patře č. dv. A.1.10.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30
dnů předem.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, tj. 11.04.2019, jinak se k nim nepřihlíží.
Po dobu výše stanovené lhůty se umožňuje každému nahlédnout do podklaů pro vydání rozhodnutí. Do
podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na MěÚ Sokolov, odboru životního prostředí č. dv. A.1.10 po
telefonické domluvě.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve
lhůtě od 12.04.2019 do 18.04.2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru,
a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno
zahájení řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném vodoprávním úřadem v
oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o
předmětu společného řízení (umístění přístřešku) a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je
grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a
urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební
úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek
zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel
povinnost vyvěšení informace splnil. Místem pro vyvěšení informace o záměru je úřední deska MěÚ
Krásno.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti o Společné povolení a povolení k vypouštění
odpadních vod - pro akci "Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Krásno", tj. dne 01.03.2019.
Podání bylo doloženo těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:
 Plná moc udělená společnosti Water Design Group Ltd., IČO: 06969658, odštěpný závod, se
sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3













Vyjádření podniku DIAMO, státní podnik zn. D300/07404/2018/OSLB, ze dne 12.09.2018
Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského zn. SBS/27684/2018/OBÚ08 ze dne 12.09.2018
Závazné stanovisko KÚKK odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/298/ZZ/19 ze dne
24.01.2019
Závazné stanovisko AOPK Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
č.j.SR/0451/SL/2018-2 ze dne 26.09.2018
Vyjádření MěÚ Horní Slavkov, odboru výstavby a ŽP č.j. 682/2019/HS/OVŽP-5 ze dne
21.02.2019
Znalecký posudek ze dne 16.01.2019, zpracovaný znalcem v oboru geologie - geomechanika (Ing.
Jiří Růžička, CSc., č. průkazu: 1135/Z, Krajský soud Praha), položka: 1399 - 2/2018
Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 530470/19 ze dne 31.01.2019
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101052438 ze dne 31.01.2019
Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0700002702ze dne 31.01.2019
Sdělení Telco Pro Services, a s. zn. 0200862487 ze dne 31.01.2019
Stanovisko GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o. zn. 5001864272 ze dne 01.02.2019

Vodoprávní úřad současně vyzývá stavebníka (žadatele), aby v termínu do 11.04.2019 předložil doklad
o zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč (slovy: třitisíce korun českých) dle Položky č. 18 bodu 1
písm. h). zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek bude
uhrazen na účet města Sokolov: č. účtu: 19-521391/0100, variabilní symbol: 451361, nebo osobně
v pokladně města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
Otisk razítka
Bc. Kateřina Brandlová
referent odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Účastník řízení:
 Město Krásno, Radniční 1, Krásno, 357 31 Horní Slavkov,v zastoupení: WATER DESIGN GROUP LTD,
odštěpný závod, Bořivojova 878/35, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov 3
Dotčený orgán:
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha
414, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
 MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 – OŽP, SSL
K vyvěšení na ÚD:
 MěÚ Krásno, Radniční 1, Krásno, 357 31 Horní Slavkov
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 30 dnů. Současně se zveřejní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádáme MěÚ Krásno o vyvěšení této veřejné vyhlášky uvedeným
způsobem.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

