MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČÍSLO JEDNACÍ:

ZIP 23648/2019 VoJ
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VYŘIZUJE:

Jitka Vobořilová, DiS. - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

313 039 363

E-MAIL:

jitka.voborilova@mesto-vlasim.cz

DATUM:

12.08.2019

Veřejná vyhláška
Oznámení o pokračování vodoprávního řízení – povolení změny stavby vodního díla
Dne 24.06.2019 podala obec Snět, se sídlem Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČO:00473448 (dále jen
„stavebník“), kterou zastupuje na základě plné moci - Mgr. Ivana Očásková, bytem Otakara Jeremiáše
2152, 397 01 Písek, na MěÚ Vlašim, odbor ŽP, doplnění žádosti o stavební povolení - změnu stavby pod názvem „Kanalizace a ČOV Snět“. Jedná se o změnu stavby obecní ČOV a kanalizace v k.ú. Snět,
okrese Benešov, kraji Středočeském.
Spolu s žádostí o stavební povolení předložil žadatel projektovou dokumentaci nesoucí název
„Kanalizace a ČOV Snět“, kterou vypracovala projektová kancelář – ing. Petr Datel, se sídlem Tyršova
1902, 256 01 Benešov, IČO: 12577219; odpovědný projektant Ing. Datel, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby ČKAIT – 0003315 v termínu květen 2018.
Stavba ČOV a kanalizace se dle výše uvedené dokumentace změna před dokončením stavby nachází
na pozemcích parcela č.:
Stoka A – parcela č. 1573, 328/1, 4/2, 68/1, 67, 713/1, 715/1, 720/2720/3, 720/4, 1544/3 a 1534 vše
v k.ú. Snět.
Stoka A3 – 1553, 1552/1, 108, 100, 1531/1 vše v k.ú. Snět.
Stoka A, A3, B – 1587 v k.ú. Snět.
Stoka B – 12 a 2 v k.ú. Snět.
Stoka B, B1, B2, B3 – 1531/6 v k.ú. Snět.
Stoka B3 – 1531/8 v k.ú. Snět.
Stoka B2 – 1539, 1541 v k.ú. Snět.
Stoka B1 – st. 18, 53 v k.ú. Snět.
Stoka C – 1532/2, 1544/1, 718, 734/2, 720/2, 693/7, 733, 732/5 vše v k.ú. Snět
ČOV, stoka A a C – 732/3 v k. ú. Snět.
Výust ČOV – 732/1 v k.ú. Snět.
Technický popis stavby a změn stavby:
SO č. 01 – Kanalizace
Stoky jsou provedeny z potrubí PVC 300 a PVC200. Šachty jsou provedeny s betonovou spodní
stavbou, komín je ze skruží šachtových, šachtového kónusu. V komunikacích je poklop pro zatížení
D400.
Stoka A
Stoka je v celé délce 829 m provedena z potrubí PVC 300 a je na ní zřízeno 27 revizních šachet. Stoka
byla mezi šachtami Š14 – Š19 je stoka převedena na pravou stranu (ve směru toku kanalizace).
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Stoka A1
Stoka nebyla realizována, nahrazeno prodloužením stoky „C“.
Stoka A2
Stoka byla realizována jako přípojka z potrubí PVC 200, napojeno do šachty Š9 stoky „A“.
Stoka A3
Stoka A3 byla realizována mimo původní trasu částečně přes soukromé pozemky a nahradila i stoku
„A5“, která nebyla realizována.
Stoka je v celé délce 171,5 m provedena z potrubí PVC 300 a je na ní zřízeno 6 revizních šachet (Š28Š33).
Stoka je napojena do šachty Š12 stoky „A“.
Stoka A4
Stoka byla realizována jako přípojka z potrubí PVC 200, napojeno do šachty Š13 stoky „A“.
Stoka A5
Stoka nebyla realizována, nahrazeno směnou trasy stoky „A3“.
Stoka A6
Stoka nebyla zrealizována, nahrazeno především stoky „A“ na pravou stranu silnice č. III.
Stoka B
Stoka je v celé délce 224,0 m provedena z potrubí PVC 300 a je na ní zřízeno celkem 8 revizních
šachet (Š34 – Š42). Stoka je v šachtě Š8 napojena do stoky „A“.
Stoka B1
Stoka je v celé délce 46,0 m provedena z potrubí PVC 200 a jsou na ní zřízeny 2 revizní šachty (Š44Š45). Stoka je v šachtě Š34 napojena do stoky „B“.
Stoka B1-1
Stoka nebyla realizována.
Stoka B2
Stoka je v celé délce 247,0 m provedena z potrubí PVC 300 a je na ní zřízeno celkem 7 revizních
šachet (Š46-Š52). Stoka je v šachtě Š36 napojena do stoky „B“.
Stoka B3
Stoka je realizována v jiné trase (pod objektem OÚ) než projektovaná stoka. Stoka „B3“ je v celé
délce 16,5 m provedena z potrubí PVC 200 a je na ní zřízena jedna revizní šachta (Š53). Stoka je
v šachtě Š37 napojena do stoky „B“.
Stoka B4
Stoka byla realizována jako přípojka z potrubí PVC 200, napojeno do šachty Š42 stoky „B“.
Stoka C
Stoka je v celé délce 164,5 m provedena z potrubí PVC 300 a jsou na ní zřízeny 4 revirní šachty (S54Š57). Stoka je v šachtě Š1 napojena do stoky „A“. Stoka byla prodloužena a nahradila tak stoku „A1“,
která nebyla realizována.
SO č. 03 vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní řad v silnici III. Tř. a je vedena v souběhu se
stokou „A“ a elektropřípojkou do objektu ČOV. Přípojka je provedena z potrubí PE 100, SDR 11,
40x3,7 mm a je délky 230 m. Původní přípojka byla navržena v souběhu se stokou „C“ celkové délky
363 m.
SO č. 04 Stavební část ČOV
Železobetonová jímka rozšířená o kalovou jímku zřízenou před jímkou separace hrubých nečistot.
Jímka je vnitřních rozměrů 900x4500 mm a je zastropena. V zastropení jsou dva otvory 600x600 mm
opatřené ocelovými poklopy. Nadzemní část provedena podle původní PD.
SO č. 05 Kořenová čistírna
Kořenová čistírna provedena dle původní PD, ale v současné době odstavena.
SO č. 06 Kalové silo
Původní kalové silo mimo objekt bylo nahrazeno kalovou jímkou v objektu ČOV (viz. SO č. 04).
SO č. 07 Česle
Byly zrealizovány pouze ručně stírané česle osázené v šachtě rozměrů 2000x400 mm.
SO č. 08 Kanalizace ČOV + výustní objekt
Kanalizace je provedena dle původní PD.
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PS č. 01 Technologie
Je osazena technologie CFR 22 (BMTO Liberec).
Oproti původní PD jsou v jímce separace hrubých látek osazeny 2 ks aeračních systémů BMTO
1000x100. Dosazovací nádrž je rozdělená na dvě samostatné části. Je osazeno dmychadlo LUTOS DT –
6. Pro srážení fosforu je osazeno dávkovací čerpadlo typ: PMK 01-15; 0,01 – 1 l/h, 15 bar, plynule
nastavitelné v krocích po 10 ml. Zásobník síranu železitého je z důvodu manipulace v kanystru 20 l.
Čerpadlo je umístěno na stěně vlevo po vstupu k nádržím ČOV a je napájeno ze zde umístěné zásuvky
230V/50Hz.
Ostatní podrobnosti viz. předložená PD změn před dokončením stavby z května 2018.
K výše uvedené PD vydalo vyjádření Povodí Vltavy, s.p., (správce povodí a vyjádření správce toku)
pod zn. 46123/2018-240 SP-2018/11039 ze dne 30.08.2018 a s.p. Lesy ČR, správa toků – Oblast
povodí Vltavy pod č.j. LČR954/003500/2018 ze dne 03.09.2018.
Původní povolení k vodohospodářským dílům (kanalizace, vodovodní přípojka, stavební část ČOV +
technologie, kořenová ČOV, kalové silo, česle, kanalizace ČOV + výustní objekt) vydal okresní úřad
Benešov, referát životního prostředí, pod č.j. Vod: 235-4217/1993 ze dne 15.12.1993.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 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 (stavební zákon), oznamuje dle § 118 odst. 2 a 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
v souladu s § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona

pokračování vodoprávního řízení
a současně nařizuje ústní jednání a místní šetření na den

03.09.2019 (úterý)
v 10.30 hod na OÚ Snět.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, námitky a připomínky
nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu)
- Obec Snět, se sídlem Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČO:00473448
Do dokladů k vydání rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ
Vlašim, Dvůr 413, I. patro, kancelář č. 105, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17,00 hod. a úterý
od 8.00 – 14.00 hod. Upozorňujeme, že v době polední pauzy (od 11,30 do 12,30 hod.) bývá kancelář
č. 105 uzamčena.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Poplatek určený stavebníkovi:
Stavebník má povinnost zaplatit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.

Jitka Vobořilová, DiS.
Oprávněná úřední osoba
Rozdělovník:
Účastníci stavebního řízení:
- Mgr. Ivana Očásková, Otakara Jeremiáše 2152, 397 01 Písek - zástupce obce Snět (datovou
schránkou)
- Obec Snět, Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice (datovou schránkou) - s žádostí o vyvěšení veřejné
vyhlášky
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,
Smíchov, 15000 Praha 5 (datovou schránkou)
Veřejnou vyhláškou vlastníci pozemků dle parcelního čísla (výpis z KN):
- pozemek katastru nemovitostí parcelní číslo (KN) v k.ú. Snět : 1573, 328/1, 4/2, 68/1, 67, 713/1,
715/1, 720/2, 720/3, 720/4, 1544/3, 1534, 1553, 1552/1, 108, 100, 1531/1, 1587, 12, 2, 1531/6,
1531/8, 1539, 1541, st. 18, 53, 1532/2, 1544/1, 718, 734/2, 720/2, 693/7, 733, 732/5, 732/3,
732/1 - k doručení veřejnou vyhláškou (identifikováni dle § 110 odst. 7 stavebního zákona).
Dotčený orgán:
- Obecní úřad Dolní Kralovice – SÚ, Náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice (datovou
schránkou)
Na vědomí:
- ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, OOV, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 (datovou schránkou)
- Lesy České republiky, s,p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
(datovou schránkou)
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
- MěÚ Vlašim, OŽP, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim (osobně) - s žádostí o vyvěšení veřejné
vyhlášky
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 405 02 Děčín (datovou schránkou)
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice (datovou schránkou)
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov (datovou
schránkou)

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Vlašim a obce Snět po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno…………………..
Podpis…………………………
Sejmuto……………………..
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Výše uvedené úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů a zveřejnění
– vyvěšení též způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a zároveň žádáme,
aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění, bylo oznámení neprodleně vráceno
vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.
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