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Užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu a předčasné užívání stavby vodního díla

ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 odst. 1
písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, (dále jen stavební zákon) stavebníkovi podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném
znění, správní řád, kterým je Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO: 00240605, CZNACE: 84110, zastoupená společností ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, po
provedeném řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona
I. p o v o l u j e
ve smyslu ust. § 124 odst. 1) stavebního zákona zkušební provoz dokončeného vodního díla:
ČOV Podolanka
Čistírna odpadních vod je situována na pozemku parc. č. 277 v k. ú. Podolanka
Poloha místa stavby (S-JTSK):

X= 728432.26

Zkušební provoz se stanovuje do: 31. 05. 2019
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pro zkušební provoz ČOV

II. stanovuje podmínky

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.

4.

Po ukončení zkušebního provozu, k žádosti o kolaudační souhlas, bude předloženo
vyhodnocení zkušebního provozu včetně přehledu zbytkového znečištění vypouštěného
z ČOV, množství odpadní vody odtékající z ČOV, definitivního provozního řádu a měření
hluku podle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Stč. kraje.

5.

Vyhodnocení zkušebního provozu bude zasláno, mimo jiné, Krajské hygienické stanici
Středočeského kraje, společnosti Povodí Labe, státní podnik a České inspekci životního
prostředí OI Praha k posouzení.

6.

Zbytkové kaly a shrabky z ČOV budou likvidovány nezávadným způsobem. Bude
sledováno jejich množství.

7.

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 zbytkového znečištění vypouštěného
z ČOV po dobu zkušebního provozu jsou uvedeny pod bodem 1. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO: 00240605, zastoupená společností
ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, požádala dopisem
doručeným zdejšímu odboru dne 08. 02. 2018 o povolení zkušebního provozu ČOV. Jednání
spojené s místním šetřením bylo svoláno pozvánkou zdejšího odboru ze dne 19. 02. 2018
pod č.j. OŽP-13554/2018-PROMI.
Při ústním jednání spojeném s místním šetřením, konaném dne 13.3.2018 bylo
konstatováno, že podmínky rozhodnutí zdejšího odboru vydaného dne 17.10.2016 pod č.j.
100/35278/2016 byly splněny, stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou
dokumentací a je dokončená. Bylo konstatováno, že ČOV je schopna zkušebního provozu.
Doklady nutné k posouzení dané věci byly doloženy v požadovaném termínu. Na základě
výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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III. p o v o l u j e
podle ustanovení § 15 vodního zákona a podle ustanovení § 123 odst. 1) stavebního zákona:
předčasné užívání stavby
splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 5, 36/3, 36/34, 36/35, 57/17, 75/1, 85/3, 86,
87/2, 96, 97/1, 98/11, 99/1, 100/1, 118/5, 120/4, 120/5, 122/1, 179/1, 181, 187/2, 187/3,
189, 208/1, 210/1, 211, 213, 215/6, 217/2, 233, 244/1, 244/2, 245, 246, 277, st. 125 v k. ú.
Podolanka a parc. č. 319 v k.ú. Jenštejn. Stavební povolení vydal zdejší odbor dne 17.10.2016
pod č.j. 100/35278/2016.
pro účel: likvidace a odvedení splaškových vod z obce Podolanka
na dobu: do vydání kolaudačního souhlasu
Splašková kanalizace:

Začátek
Konec

X= 1037200.19
X= 1036433.82

Y= 729330.38
Y= 728420.22

Jedná se o tato vodní díla:
ČS1, ČS2 a ČS3
Výtlačný řad „E“ HDPE 110 v délce 569,7 m
Výtlačný řad „D“ HDPE 110 v délce 167,1 m
Výtlačný řad „C“ HDPE 90 v délce 217,8 m
Tlakový kanalizační řad „E.1“ HDPE 75 v délce 165 m
Tlakový kanalizační řad „D.2.1“ HDPE 75 v délce 234,1 m
Tlakový kanalizační řad „D.2“ HDPE 75 v délce 108,9 m
Tlakový kanalizační řad „D2.2“ HDPE 75 v délce 96,4 m
Odtok z ČOV PVC DN 300 v délce 74,1 m
Bezpečnostní obtok PVC DN 300 v délce 18,9 m
Přepad z ČS2 PVC DN 200 v délce 35 m
Stoka „A“ PVC DN 300 v délce 624,1 m
Stoka „A.1“ PVC DN 300 v délce 189,9 m
Stoka „.1.1“ PVC DN 300 v délce 75,9 m
Stoka „A.2“ PVC DN 300 v délce 17,7 m
Stoka „B“ PVC DN 300 v délce 218,2 m
Stoka „C“ PVC DN 300 v délce 209,3 m
Stoka „D“ PVC DN 300 v délce 329,2 m
Stoka „D.2“ PVC DN 300 v délce 35,4 m
Stoka „E“ PVC DN 300 v délce 363,4 m
Stoka „E.1“ PVC DN 300 v délce 86,4 m
Stoka „E.3“ PVC DN 300 v délce 180,6 m
Stoka „F“ PVC DN 300 v délce 38,9 m
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IV. stanovuje podmínky
pro předčasné užívání stavby vodního díla:
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 dozoru vodoprávního
úřadu.
4. Budou dokončeny konečné úpravy povrchů komunikací.
5. Ve stanoveném termínu požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle
ustanovení § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady včetně zápisu o
předání a převzetí stavby.
Odůvodnění
Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO: 00240605, zastoupená společností
ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, požádala dopisem
doručeným zdejšímu odboru dne 08. 02. 2018 o vydání kolaudačního souhlasu k výše
uvedeným vodnímu dílům. Jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno pozvánkou
zdejšího odboru ze dne 19. 02. 2018 pod č.j. OŽP-13554/2018-PROMI.
Při ústním jednání spojeném s místním šetřením, konaném dne 13.3.2018 bylo
konstatováno, že podmínky rozhodnutí zdejšího odboru vydaného dne 17.10.2016 pod č.j.
100/35278/2016 byly splněny, stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou
dokumentací, pouze s drobnými odchylkami. Nebyly dokončeny konečné povrchy
komunikací, proto bylo při tomto jednání domluveno, že bude povoleno předčasné užívání
stavby vodního díla s podmínkou dokončení konečných povrchů komunikací. Doklady nutné
k posouzení dané věci byly doloženy v požadovaném termínu. Na základě výše uvedeného
vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti 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.
Otisk úředního razítka
Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
1. Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka
zastoupená společností ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
2. Krajská hygienická stanice Stč. Kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003, Hradec Králové
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