
vybnné údaie z pmwmi a majetkové evidence wdovodú a kanal*acÍ - vstupnÍ Íomuláře

PRoVozNí EVIDENGE - KANALtzAČní srory
|dentifikační ěís|o provoznÍ evidence: 3206-679631-16686608.3/1.í6686608

IdentifikačnÍ čís|a majetkové evidence (|cME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční ce|ek):
NázeV rozhodujícího majetku: kana|izace Čov Ledce ži|ovská strana

|dentifikační ěís|o majetkové evidence
1. 3206-679631-'l 6686608-3/1

|dentifikaění ěís|o majetkové evidence

Počet obyvatel s trvalým pobytem V odkana|izovaných obcích nebo jejich částech: 50
Počet obwate| připojených stokovou sítí na ČoV: 50
Poěet obyvate| připojených stokovou sÍtí do vo|ných VýustÍ: 0

|dentifikaění ěís|o ČoV, na kterou je stoková síť napojena: o
Identifikační čís|o vypouštění odpadních vod z přís|ušné ČoV: 0

Vypouštěné odp. vody do stokové sítě (bez sÍážkových):
... celkem (tis. m3/rok): 1,4
..' z toho sp|aškové (tis. m3/rok): 1'4
... z toho průmys|ové (tis. m3irok): 0

odpadní Vody Vypouštěné stokovou sítí přímo do vodního recipientu (tis. m3/rok): 0
odpadní vody odvedené na CoV (tis. m3/rok): .l,4

Vypouštěné zneěištění odpadnÍch vod ze všech vo|ných výustí ce|kem (Urok):
(vody Wpoušténé přímo do vodního recipientu)
BSKS:0,009
Nerozpuštěné |átky: 0'01
Dusík celkový: 0
FosÍor ce|kový: 0 .

CHSKoT: 0,044
Dusík amoniakální: 0
Dusík anorganický: 0
Jiné: 0
J;né - název: 0

IdentiÍikační čís|a Vypouštění odpadnÍch vod z jednot|ivých Vo|ných Výustí:

Celkové pop|atky za vypoušiění odpadnÍch Vod (tis. KČ): 0
stoěné (Kč/m3): 33
stočné ce|kem (tis. Kč): 46'2
Počet ooruch na stokové síti: 0
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vybrané údaje z pmvoznl a majatkové evidene vodovodů a kanalizacÍ - vstupní fomuláb.

I
Loka|izace rozhodujícího majetku:
Název obce: Ledce
Název rozhodující části obce: Ledce
Katastrá|ní ÚzemÍ |okalizace stokové sítě: Ledce u P|zně
Počet Vo|ných Výustí do VodnÍho recipientu: 1
Počet analyzovaných rzorků odpadnÍ Vody za rok ze Všech vo|ných výustí: 4
Poóet vzorků nevyhovujÍcÍch za rok (přesahujÍcÍch hodnotu p minimá|ně V 1 ukazate|i): 0
Procento Vzorků newhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimá|ně V 1 ukazateli): 0

Jméno: |ng. Jindřich Nágr
Typ osoby (ýzická=0' právnická='l ): 0
Identifikační čís|o (|c)' příp. datum narozenÍ: 16686608

Adresa:
UIice: P|zeňská
č. orientační:
Obec: Plasy
spojení:
Telefon: 603811332

ě. popisné: 4í

Fax:

PSČ:33í 0

E-mail: jnagr@nagr.cz

Jméno: Ing. Jindřich Nágr
Typ osoby (!zická=o' právnická=,| ): 0
Identifikační čís|o (|c)' příp. datum narození: 16686608
Adresa:
U|ice: P|zeňská
č. orientační:
Obec: Plasy
spojéní:
Telefon: 373322730

ě. popisné: 41

Faxi 373322456

PSČ: 3310.l

E-mail: jnagr@nagr.cz

Název a síd|o VodopráVního úřadu: Nýřany
císlo Vodoprávního Úřadu: 3208

Datum zoracováníi 28.o2.2o1 4
Místo zpracování: P|asy

Jméno zpracovate|e: Nágr
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