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Schválení kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém obce Cvikov a Svor a
oddílný systém Svor zakončený čistírnou odpadních vod ve Cvikově.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zák.č. 500/2004 Sb.,(dále jen „správní řád) ve znění pozdějších
předpisů, na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

VÝROK
Podle § 115 vodního zákona v souladu s § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Nový Bor, odbor životního
prostředí, Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
IČ: 490 99 451
schvaluje
kanalizační řád pro kanalizační systém Cvikov – Svor zakončený ČOV.
Identifikační čísla majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
v platném znění):
- stoková síť Cvikov:
5106 – 618080 – 490999469 – 3/2,
- stoková síť Svor:
neuvedeno
- městská čistírna odpadních vod Cvikov: 5106 – 618080 – 49099469 – 4/1
Vlastníkem stokové sítě Cvikov je Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ: 490 99 469,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Vlastníkem stokové sítě Svor je Obec Svor, IČ: 00 26 10 09, Svor 195, 471 51 Svor
Provozovatelem stokových sítí jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49 09 94 51,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
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kanalizační systém, stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných
do kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod a další provoz
kanalizačního systému.
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, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.
3. Platnost kanalizačního řádu se omezuje do 31.12. 2017(dle platnosti povolení k vypouštění
odpadních vod z MČOV ve Cvikově č.j.: MUNO 70 788/2012 ze dne 10.12.2012 vydaného
MěÚ Nový Bor, OŽP).
4. Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž
kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených
v kanalizačním řádu, 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.
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 28.11.2014
od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
IČ: 49099451 žádost o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační systém Cvikov –
Svor zakončený ČOV.
Přípisem č.j.: MUNO 67 009/2014 ze dne 22.12.2014 bylo správní řízení přerušeno a žadatel
byl vyzván k doplnění některých dokladů. Požadované doklady byly doplněny.
Přípisem č.j.: MUNO 4052/2015 ze dne 23.01.2015 bylo oznámeno účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení s termínem k vyjádření
do 16.02.2015.
Vodoprávnímu úřadu bylo předloženo souhlasné stanovisko Povodí Ohře, s.p., záv. Terezín
zn.: 301100-5314/2014 ze dne 03.12.2014.
Platnost kanalizačního řádu se omezuje do 31.12. 2017 v souladu s vydaným povolením
k nakládání s vodami. Povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod
z městské čistírny odpadních vod ve Cvikově, na kterou jsou svedeny splaškové odpadní vody
z kanalizačního systému obce Cvikov a Svor a oddílného systému Svor bylo vydáno MěÚ
v Novém Boru pod č.j. MUNO 70 788/2012 dne 10.12.2012. Platnost povolení končí
31.12.2017.
Na základě provedeného správního řízení, ve kterém nebyly vzneseny žádné námitky a
připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů bránící vydání rozhodnutí
o schválení kanalizačního řádu, rozhodl Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí
způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

-3Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ustanovení § 81 odst.
1 a ustanovení § 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.
Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) :
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) :
Město Cvikov
Obec Svor
Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
PODPIS
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Ing. Taťjána Jelínková
úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor
oprávněná úřední osoba

DÁLE OBDRŽÍ :
Dotčené správní úřady :
MěÚ Nový Bor, OŽP
MěÚ Cvikov, ref. ŽP
AOPK ČR SCHKO Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí
Na vědomí:
Povodí Ohře, s.p., záv. Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
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