MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Číslo jednací:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba
Telefon:
E-mail:
Datum:

ZIP 63660/19
ZIP 26122/2019 STK
Ing. Kateřina Stodolovská
+420 313 039 361
katerina.stodolovska@mesto-vlasim.cz
18.2.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu
§ 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“), místně příslušný dle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
„stavební zákon“) žadateli:
-

obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice, IČ: 0047357

vydává povolení
podle ustanovení §8 odst.1. písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
k nakládání s vodami– k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z mechanické – kořenové
ČOV ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, obci Chmelná, na pozemku parc.č. 174/1 k.ú.
Chmelná u Vlašimi do bezejmenného přítoku Sedlického potoka IDVT 10259980, souřadnice místa
vypouštění podle S-JTSK: X=1097570, Y=708529, v ČHP 1-09-02-1040-0-00, HGR 6520.
Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:
Denní
0,9 l/s
Max.denní
2,5 l/s
Měsíční
2373 m3/měsíc
Roční
28470 m3/rok
Ukazatelé znečištění jsou povoleny v následujících hodnotách:
ukazatel
hodnota „p“ (mg/l) -přípustná
hodnota „m“ (mg/l)-maximální
množství t/rok
CHSK Cr
60
100
0,34
BSK5
25
60
0,16
NL
25
60
016
N-NH4 +
20 (průměr 10 mg/l)
Původní povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Městským úřadem ve Vlašimi pod čj: ZIP
154993/2018-1415/2018/VoJ ze dne 18.6.2018, platnost povolení do 31.12.2019.
Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.12.2022
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
Počet napojených EO:
150 EO
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Uložená měření:
Počet kontrolních profilů sledování jakosti: 2 na vstupu a na výstupu z ČOV
Způsob měření odpadních vod : objem odpadních vod je měřen odečtem na Thomsonově přelivu.
Četnost sledování:
4 x ročně
Typ vzorků:
typ„A“ dvouhodinový směsný
Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanovuje ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí do 31.12.2022.
2. Kontrola stanovených maximálních hodnot („m“) bude prováděna rozborem vzorku typu „A“,
tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu
v intervalu 15 minut, na stanovení ukazatelů BSK5, CHSK5, NL,N-NH4+ a to na odtoku z ČOV
s četností 4 x ročně. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních
vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání („oprávněná
laboratoř“).
3. Výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně ke konci roku překládány vodoprávnímu
úřadu a správci povodí.
4. Rozbory budou archivovány v provozním deníku provozovatele.
5. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem a vyjádřením správce povodí Povodí Vltavy s.p.
nz. PVL-73153/2019/240 ze dne 7.11.2019:
- Bude řešeno a realizováno významné snížení balastních vod trvale přitékajících do
kanalizačního systému. Bude prověřeno napojení jednotlivých nemovitostí, s tím, že
do kanalizace nebudou napojeny dešťové vody. Dále bude realizována odstavení
průtočných jímek se sedimentací a jejich přímé napojení na kanalizaci z důvodu
zabránění čerpání sedimentů do kanalizace.
Termín: do 30.6.2020
- Bude zpracován projektový návrh řešení intenzifikace KČOV včetně odstranění
kolmatace kořenových polí a návrh poškozených úseků kanalizace. PD požadujeme
předložit k projednání
Termín: do 30.9.2020
- Bude realizováno navržené řešení intenzifikace KČOV a oprava poškozených úseků
kanalizace
Termín: do 31.12.2021
Účastníkem řízení pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 27 odst. 1 byl
stanoven žadatel:
- obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice, IČ: 0047357
Odůvodnění
Dne 20.11.2019 podala obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice, IČ: 0047357 u odboru životního
prostředí MěÚ Vlašim žádost o nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci
Chmelná u Vlašimi, v ČHP v ČHP 1-09-02-1040-0-00, HGR 6520.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, v platném znění, a dalšími doklady.
K žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami byly předloženy:
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-

stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36,
Praha 5 . PVL-73153/2019/240 ze dne 7.11.2019
podklady z KN
kopie rozhodnutí čj: ZIP 154993/2018-1415/2018/VoJ ze dne 18.6.2018
výsledky rozborů za rok 2018, 2019

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách, oznámil vodoprávní úřad, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad č.j. ZIP 3643/2020-26122/2019 STK dne 28.1.2020 všem známým účastníkům řízení i
dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení, kde bylo stanoveno, že účastníci řízení mohou své
námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 10-ti dnů ode dne oznámení zahájení řízení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Účastníci řízení zde neuplatnili námitky a připomínky. Oznámení bylo doručeno
všem účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě před vydáním rozhodnutí
Dotčeným orgánem byl stanoven:
- Městský úřad Vlašim, OŽP, orgán ochrany přírody, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Účastníkem dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro povolení k nakládání s vodami
byla stanoven:
- Obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice
- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: o námitkách nebylo rozhodováno
Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že vydáním tohoto
rozhodnutí nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů, a
s ohledem na tyto skutečnosti rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí v řízení, jež mu předcházelo, a to do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Vlašim, odboru
životního prostředí. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky
přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10-tého dne, kdy byl doručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba
Rozdělovník (obdrží):
účastníci řízení:
- Obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice
- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
dotčený orgán: MěÚ Vlašim, OŽP – OP, Dvůr 413, 258 14 Vlašim
na vědomí: Státní fond životního prostředí, Olbrachtova č.p. 2006/9, 14800 Praha 414
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