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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení společného řízení a povolení nakládání s vodami
Dne 20.3.2019 podala Obec Chlum, IČ:00473529, se sídlem Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov, na
MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, žádost pod Č.j. ZIP 8741/19, ZIP 8752/19 a ZIP 8746/19 o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společného rozhodnutí“)
na stavbu vodního díla pod názvem „Kanalizace-obec Chlum“ dle §55 odst. 1 písm.c) vodního zákona
a podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ stavební zákon“) a povolení k nakládání s vodami – vypouštění přečištěných
odpadních vod do vod povrchových (do drobného vodního toku IDVT 10254521 ) a povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny ve
Středočeském kraji, okrese Benešov, Obci Chlum, na pozemcích parc. č. 1070/17, 1017/16, 1070/15,
1798, 52, 56, 1822, 1813/2, st.7, st.6/1, 1813/1, 1813/3, 904/6, 1801/3, 1785/1, 1785/2, 1785/3,
176/13, 1424, 1423/9, 1793, 124/6, 124/7, 4/9, st. 23, st. 52, st.32, 124/2, 124/8, 124/9, st.40, 60, 53,
54/1, 57, st.2/1 a 1824/54 v katastrálním území Chlum, ČHP 1-09-03-0030-0-00, HGR 6320.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ( dále jen „společné řízení) a
povolení k nakládání s vodami.
Účelem stavby je zlepšení životního prostředí na úseku ochrany vod.
I.
Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení )
Jedná se o tyto stavební objektky:
FS 01 Kanalizace:
 FS 01.1 Kanalizace gravitační
Nové kanalizační stoky –potrubí z odstředivě litého sklolaminátu SN 15000 o celkové délce
1572 m.Hlavní stoka „A“ bude zaústěna do nové čistírny odpadních vod (FS 02 ČOV).Stoka
„B“ a stoka „C“ budou zaústěny do hlavní stoky „A“. Trasy nových stok budou převážně
v krajské silnici II. a III.třídy, dále v místních komunikacích a v zeleném pásu podél
komunikace. Na trasách gravitační kanalizace budou osazeny betonové kanalizační šachty DN
1000.
Přehled jednotlivých stok:
Označení
materiál
délka
A
DN300
719,63
A1
DN250
51,58
A2
DN250
43,24
A3
DN250
81,22
B
DN300
309,26
B1
DN250
40,55
B2
DN250
46,88
C
DN300
250,42
C1
DN250
28,94
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FS 01.2 Kanalizační přípojky –
Na gravitačních stokách splaškové kanalizace A, A1-A3, B. B1, B2, C, C1 je navrženo
55 gravitačních kanalizačních přípojek a 1 tlaková přípojka T1 o celkové délce 417,25 m
Gravitační přípojky
materiál /profil
délka
P1-P23
PP-UR2 SN10 DN150 379m
P26-P37
P40-P60
Tlaková přípojka T1
PE 100RC SDR 11
39m
FS 01.3 Kanalizace dešťová -přeložka
Jedná se o přeložku D1 stávající dešťové kanalizace o celkové délce 61,30 m, trasa přeložky
bude vedena v místní komunikaci, napojení na stávající dešťovou kanalizaci v silnici II/127. Na
trase budou osazeny betonové kanalizační šachty DN 1000.
Stoka
materiál
délka
D1
DN400 SN15000
43,18
DN500 SN15000
18,12

FS 02 ČOV:
 FS 02.1 technologická část
Mechaniko-biologická čistírna odpadních vod je navržena k čištění splaškových odpadních
vod z obce Chlum, kapacita činí 200 EO. Odpadní vody budou na ČOV přiváděny gravitačně
splaškovou kanalizací, část bude navážena fekálním vozem. Technologická část je založena na
mechanickém předčištění, biologickém aktivačním čištění s předřazenou denitrifikací,
separaci, aerobní stabilizaci a uskladnění kalu, měření množství odpadních vod, chemické
odstraňování fosforu.
 FS 02.2 Stavební část
Spodní stavba je navržena jako monolitický železobetonový objekt o rozměrech 10.4x14.0m.
Objekt spodní stavby ČOV je členěn na strojovnu a dmýchárnu. Horní stavba je navržena jako
jednoduchá dřevostavba, alt. montovaná ocelová konstrukce o rozměrech 11.0x2.4m a je
členěna na obslužnou část (velín, šatna se sociálním zařízením, místnosti přístupné přes
zádveří) a doprovodnou technologickou část (sklad a rozvodna).
 FS 02.3 Přípojka NN
přípojné místo pro napojení ČOV novým kabelovým svodem kabelem AYKY 3x120+70mm
v nové SV100, která bude umístěna na betonovém sloupu č.10 u domu č.p.9. Z rozporovací
skříně bude vyveden nový kabel AYKY J4x25, který bude ukončen v nové elektroměrové
skříni, odtud povede nový kabel AYKY J4x25, který bude ukončen v hlavním rozvaděči objektu
ČOV. Kabel o celkové délce 320 m bude uložen ve společné kabelové rýze spolu
s kanalizačním potrubím a vodovodem.
 FS 02.4. Přípojka vodovodu
Pro zásobování nové ČOV bude realizována nová vodovodní přípojka PV1 napojená na
stávající vodovodní řad obce Chlum. Nový rozvod vod DN D32 mm o délce 276,57 m je
navržen z materiálu PE 100RC SDR 11 .Na začátku přípojky osazena vodoměrná šachta VŠ, na
konci přípojky bude osazena manipulační šachta MŠ.
 FS 02.5 HTÚ a komunikace
Jedná se o komunikační zpevněnou asfaltovou plochu šířky 5,5, m k objektu ČOV sloužící pro
její dopravní obslužnost, přístupový chodník šířky 2,0 m a veškeré násypy kolem objektu ČOV
po její oplocení ze zeminy z výkopů kanalizace.
 FS 02.6. Oplocení ČOV
Oplocení areálu ČOV navrženo z ocelového pozinkovaného drátěného poplastovaného
pletiva o výšce 1800 mm a délce 165 m. U vjezdu do areálu ČOV bude v oplocení umístěna
vjezdová dvoukřídlá brána šířky 6000 mm, dále vstupní dvoukřídlá brána šířky 2500 mm.
 FS 02.7 Příjezdová komunikace
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Jedná se o příjezdovou komunikaci do areálu ČOV šířky 5,5m, která bude dopravně napojena
na stávající účelovou asfaltovou komunikaci. Dále je řešeno nové propojení na polní cestu
šířky 3,4 m z asfaltového recyklátu.
II. povolení k nakládání s vodami
- dle § 8 odst. 1, písm. c) zákona o vodách – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod
povrchových, do stávající dešťové kanalizace s vyústěním po 28 metrech do drobného vodního toku
IDVT 10254521 na pozemku parč. 1070/17 v k.ú.Chlum, v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci
Chlum, ČHP 1-09-03-0030-0-00, HGR 6320, souřadnice místa vypouštění do stávající dešťové
kanalizace dle systému S-JTSK: X=1092216.940 Y=707483.683 za účelem nezávadné likvidace
přečištěných odpadních vod z mechanicko-biologické ČOV na 12 měsíců v roce na dobu 10 let
v tomto rozsahu a jakosti:
Prům. množství vypouštěných vod

0,21 l/s

Max. množství vypouštěných vod

1,81 l/s

Měsíční množství vypouštěných vod

610 m3/měs

Roční množství vypouštěných vod

7,32 tis. m3/rok

ukazatel

„p“ hodnota (mg/l)

„m“ hodnota (mg/l)

t/rok

CHSKCr

80

170

0,585

BSK5

25

50

0,183

NL

25

60

0,183

N-NH4

12

20

0,080

Měření odpadních vod bude prováděno přes měrný objekt-Parshallův žlab s vyhodnocovací
jednotkou před zaústěním do dešťové kanalizace.
III.povolení k nakládání s vodami
- dle § 8 odst. 1, písm. b) bod 3. zákona o vodách – nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání
za účelem snižování jejich hladiny na pozemku parč. 1824/54 v k.ú.Chlum, v kraji Středočeském,
okrese Benešov, obci Chlum, ČHP 1-09-03-0030-0-00, HGR 6320, souřadnice místa vypouštění do
drobného vodního toku IDVT 10254521 dle systému S-JTSK: X=1092244.892 Y=707479.854 za
účelem snižování hladiny podzemní vody z výkopů pro kanalizaci a stavební jámy pro stavbu ČOV na
12 měsíců v roce po dobu její stavby v tomto rozsahu a jakosti:
Prům. množství vypouštěných vod

1 l/s

Max. množství vypouštěných vod

2 l/s

Měsíční množství vypouštěných vod
Roční množství vypouštěných vod

450 m3/měs
5,4 tis. m3/rok

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby – vypracovala společnost IROP
Olomouc, Holická 156/49, 77200 Olomouc, Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby ,ČKAIT –1200170.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §104
odst.2, písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1
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písm. d) stavebního zákona, a jako místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád
oznamuje podle § 94m stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona zahájení
společného řízení.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění,
upouští ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízené své námitky, popřípadě důkazy
ve lhůtě 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Na pozdější uplatněné námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude možno vzít zřetel.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit u odboru ŽP MěÚ Vlašim
– vodoprávní úřad, Dvůr č. 413, 2.patro kancelář č.202 ve dnech:
pondělí a středa od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
úterý od 9.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00
Poučení:
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ
Chlum a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim

Datum vyvěšení:…………………………………….. ………Datum sejmutí: ………………………… ……………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Obdrží:
Žadatel:
- Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov
účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení:
- Ryšavá Míková Ilona, Chlum č.p.19, 25763 Chlum
- Navrátil František, Chlum č.p.17, 25763 Chlum
- Sedlák Zdeněk, Mnichovice č.p.108, 25763 Mnichovice
- Dařena František, Chlum č.p.9, 25763 Chlum
- Wurmová Růžena, Na Trubech 368, 28121 Červené Pečky
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5-

-

Smíchov
Dušková Ilona, Veselka 13, 25901 Olbramovice
Formanová Zdislava, Rataje č.p.72, 25801 Rataje
Janoušková Michaela, Vrančice č.p.13, 26231 Vrančice
Sloup Petr, Ryneček 150, 26101 Příbram
Karel Rýdl, Chlum č.p.45, 25763 Chlum
Rýdlová Marie, Chlum č.p.45, 25763 Chlum
Vondrák Ladislav, Chlum č.p.25, 25763 Chlum
Josef Drážek, Zákoutí 355,25763 Trhový Štěpánov
Filip Josef, Chlum č.p.53, 25763 Chlum
Filipová Petra, Chlum č.p.53, 25763 Chlum
Prokop Miloš, Chlum č.p.48, 25763 Chlum
Prokopová Dana, Chlum č.p.48, 25763 Chlum
Sádovský Bohuslav, Chlum č.p.49, 25763 Chlum
Sádovská Jana, Chlum č.p.49, 25763 Chlum
Vošický Tomáš, Chlum č.p.51, 25763 Chlum
Vondrák David, Chlum č.p.25, 25763 Chlum
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

-

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

-

Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) –
identifikováni označením pozemku dle § 94m) stavebního zákona- k doručení veřejnou vyhláškou.
Pozemek katastru nemovitostí parc.č. k.ú. Chlum:
1070/16, 1070/56, 1798, 1824/14, 1824/15, 1824/54,1070/15, 1070/17, 1824/13, 53, 1070/14,
1824/12, 1824/14, st. 17, 47, 52, 54/1, 56, 57, 60, 906/9, 914, 39/1, 42,906/2,1798, st. 18, 54/2, 57,
1798, st.1, st.2/1, st.18, st.21/1, st.23, st.25, st.26, st.45, st.47, st.50, st.51, st.53/1, st.58, st.59, st.69,
55, 60, 90/1, 96, 98/1, 98/2, 136/2, 138, 139/1, 139/2, 176/9, 173/13, 552, 901/2, 901/3, 901/4, 903,
904/6, 904/13, 904/14, 1423/9, 1453/1, 1453/5, 1454/2, 1785/1, 1791, 1793, 1798, 1806, 1813/1,
1823, 1835, st.6/2, st.7, 11/1, 11/2, 12/2, st.6/1, st.11/1, 11/2, 12/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 1813/2,
st.3/1, st.3/2, st.6/1, st.6/2, st.7, st.11/1, st.12, st.13, st.16, st.17, st.71, 11/1, 19, 31, 63, 64, 65, 1798,
1822, 1838, st.27, st.29, st.30, st.32, st.39/1, st.49, st.58, st.62, st.117, 116/2, 124/6, 1808/1, 1812,
2, 904/6, 1801/3, 1822, st.47, st.48, 903, 904/12, 1801/3, 1813/3,st.2/2, st.48, 2, 3, 1813/3, 136/3,
136/4, 138, 433/4, 470/1, 470/19, 540, 551/1, 552, 1784/9, 1785/2, 1785/3, 1822,136/4, 1785/1,
1785/3, 136/6, 138, 470/1, 470/19, 551/1, 1785/1, 1785/2, st.50, st.54, st.56, st.61, st.64, st.86,
176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11,176/12, 176/14, 1454/4, 1454/8, 1790/1,
1822, st.20/1, st.20/2, st.119, 90/2, 1421, 1422,1423/1, 1423/9, 1793, st.21/1, st.51, st.52, 1453/4,
1822, 55, 1070/1, 1822, 1835, st.36, st.37/1, 124/1, 124/2, 124/7, 1813/1, 119, 124/1, 124/2, 124/6,
124/8, 124/9, 130,1790/1,3, 4/2, 25, 96, 98/1, 103, 1423/9, 1453/4, 1453/5, st.30,st. 36, 116/2,
1813/1, st.37/1, st.40, st.89, 124/1, 124/6, st.83, st.84, st.85, 124/7, 124/9, 130,st.82, st.84, st.85,
124/7, 124/8, st.37/1, st.39/1, 124/2, 130, 134, 1808/1, 1813/1, st.18, 1798, 54/1, 1070/12,
1070/13, 1070/14, 1070/15, 1070/16, 53, 54/2, 56, 1070/9, 1070/12, 1798, st.18, 56, 1798, 1801/3,
1813/2, 1838.
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Dotčený orgán
- Městský úřad Vlašim, OVÚP,Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Vlašim, OŽP- orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán OH,
orgán ochrany ovzduší, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- KHS Středočeského kraje, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816,
256 01 Benešov
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