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Užívání vodního díla – kolaudační rozhodnutí

ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, kterým je: Obec Podolanka,
Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO: 00240605, CZ-NACE: 84110, po provedeném řízení
povoluje
podle ust. § 122a stavebního zákona užívání dokončeného vodního díla:
ČOV Podolanka na pozemku parc. č. 277 v k.ú. Podolanka.
Stavební povolení vydal zdejší odbor dne 17. 10. 2016, č.j. 100/35278/2016. Povolení zkušebního
provozu vydal zdejší odbor dne 04.04.2018 pod č.j. OŽP-27502/2018-PROMI.
účel stavby: Čištění odpadních vod
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnic v systému S-JTSK:
X= 728432.26 Y= 1036386.02

Toto kolaudační rozhodnutí se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:
1.

Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo povoleno.

2.

Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo
k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.

3.

Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad
uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.
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4.

Zbytkové kaly a shrabky z ČOV budou likvidovány nezávadným způsobem a bude včas zajištěno
jejich odvezení k neškodné likvidaci k tomu oprávněnou organizací. Bude sledováno jejich
množství.

5.

Vzorky odpadní vody budou odebírány jako vzorky typu „A“, tj. 2-hodinové směsné získané
sléváním objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut a to na vstupu a
výstupu z ČOV s četností 1x měsíčně v ukazatelích dle rozhodnutí č. j. 100/35278/2016 ze dne
17. 10. 2016. Hodnoty na přítoku a hodnoty v ukazatelích Pcelk, Ncelk. na odtoku z ČOV budou
průběžně sledovány.
Odůvodnění

Stavební povolení na stavbu ČOV včetně povolení vypouštění odpadních vod vydal zdejší odbor dne
17. 10. 2016, č.j. 100/35278/2016. Povolení zkušebního provozu ČOV vydal zdejší odbor dne
30.05.2019. Žádost stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla obdržel zdejší
odbor dne 19.9.2018. Pozvánka k závěrečné kontrolní prohlídce byla rozeslána dne 10.06.2019 pod
č.j. MÚBNLSB-OŽP-54615/2019-PROMI. Z důvodu chybějících dokladů vydal zdejší vodoprávní úřad
dne 29.07.2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-76014/2019-PROMI usnesení, ve kterém rozhodl o provedení
kolaudačního řízení ve smyslu § 122 odst. 5) stavebního zákona.
Během závěrečné kontrolní prohlídky konané dne 27.6.2019 bylo konstatováno, že stavbu je možné
uvést do trvalého provozu po doplnění chybějících dokladů. Požadované doklady, uvedené
v protokolu ze dne 27.6.2019, byly doloženy dne 23.7.2019. Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV
včetně přehledu zbytkového znečištění vypouštěného z ČOV a množství odpadní vody odtékající
z ČOV zpracoval Ing. Martin Fiury a Ing. Jan Jindra, CSc. 13.11.2018.
Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ke kolaudačnímu řízení bylo vydáno dne
18.7.2019 pod č. j. KHSSC 35979/2019.
Povodí Labe, státní podnik vydalo dne 17.7.2019 pod č.j. Pla/2019/029250 souhlasné stanovisko ke
kolaudaci ČOV a k vyhodnocení zkušebního provozu.
Bylo konstatováno, že povolující podmínky byly splněny, stav vodního díla nebrání jeho trvalému
užívání. Proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stavbu vodního díla lze užívat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění,
správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
1. Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka
2. Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
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