MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

ČÍSLO JEDNACÍ:

ZIP 18371/2022 VoJ

SPIS. ZNAČKA:

ZIP 2482/2022 VoJ

;

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE:

Jitka Vobořilová, DiS. - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

313 039 363

E-MAIL:

jitka.voborilova@mesto-vlasim.cz

DATUM:

05.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění a ustanovení § 25 pís. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, žadateli – účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 citovaného správního řádu právnické osobě:
-

obec Snět, se sídlem Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 00473448;

I.
schvaluje
dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění, kanalizační řád veřejné kanalizace stokové sítě pro obec Snět, a to pod
názvem – „Kanalizační řád stokové sítě obce“, který zpracovala Mgr. Ivana Očásková, odborný
zástupce provozovatele v září 2020.
Stavba kanalizace je provedena a provozována v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Snět, HGR
6520, ČHP 1-09-02-0920-0-00, v k. ú. Snět.
Vlastníkem kanalizace je obec Snět, se sídlem Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 00473448.
Provozovatelem kanalizace je obec Snět, se sídlem Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 00473448.
II.

1.
2.
3.
4.

stanovuje podmínky, za kterých se kanalizační řád schvaluje
Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou předem projednány
s vodoprávním úřadem MěÚ Vlašim.
Producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou
kanalizačním řádem.
Po dokončení oprav kanalizace a rekonstrukce ČOV bude provozní řád kanalizace
aktualizován.
VÚ bude následně předložen aktualizovaný kanalizační řád, kde budou přiloženy povinné
grafické přílohy včetně stanovisek správců toků a správce povodí.

Telefonní ústředna:

+420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Odůvodnění:
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 15.03.2022 žádost
právnické osoby – obce Snět, se sídlem: Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 00473448, kterou
zastupuje Mgr. Ivana Očásková; o schválení kanalizačního řadu stokové sítě pro obec Snět. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Kanalizační řád pro obec Snět
Obec Snět má splaškovou kanalizaci zakončenou mechanicko-biologickou ČOV typ BMTO
s technologií CFR 22. Místem vypouštění odpadních vod do toku je pozemek parcela č. 732/1 v k. ú.
Snět; ČHP 1-09-02-0920-0-00; HGR 6520.
Recipientem předčištěných odpadních vod je drobný vodní tok – přítok Blažejovského potoka
IDVT10261241 ve správě Lesy ČR, na začátku vzdutí VN Švihov. Obec leží v OPVZ II. st. vnější a vnitřní
VN Švihov na Želivce.
V obci Snět vzniká komunální odpadní voda, která pochází z domácností (112 EO trvale bydlících
obyvatel na území obce), z obecní vybavenosti (služby, budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice).
Producenti odpadní vody z velkých parkovišť, restaurací, penzionů, školních kuchyní, či z výrobní
činnosti se zde nenacházejí.
Celková délka stokové sítě 1698 m.
Ostatní podrobnosti viz. „Kanalizační řád stokové sítě obce“, který zpracovala Mgr. Ivana Očásková,
odborný zástupce provozovatele, v září 2020.
Dne 24.03.2022 oznámil vodoprávní úřad MěÚ Vlašim zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu
pro obec Snět, a to veřejnou vyhláškou pod č. j. ZIP 12282/2022 VoJ. Všem účastníkům řízení bylo
doručeno datovou zprávou a vyvěšeno na úřední desce MěÚ Vlašim bylo toto oznámení
do 13.04.2022.
Ke kanalizačnímu řádu se vyjádřil správce povodí a správce toku – Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní
Vltava, se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5, pod zn. PVL-19268/2022/240 ze dne 14.03.2022.
Správce povodí souhlasil s kanalizačním řádem s podmínkami, že po dokončení oprav kanalizace a
rekonstrukce ČOV bude provozní řád kanalizace aktualizován a ke kanalizačnímu řádu budou
přiloženy povinné grafické přílohy.
Podmínky, které uznal VÚ za opodstatněné, zařadil do výrokové části rozhodnutí.
Jiné připomínky či námitky k předloženému kanalizačnímu řádu MěÚ Vlašim neobdržel.
Ve vodoprávním řízení byl dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
stanoven tento účastník řízení:
- obec Snět, se sídlem Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 00473448.
Na základě provedeného správního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že schválením výše
uvedeného kanalizačního řádu nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských
ani jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. S ohledem
na tyto skutečnosti rozhodl jak shora uvedeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu
odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u OŽP MěÚ
Vlašim.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis
a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
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nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.

Jitka Vobořilová, DiS.
Oprávněná úřední osoba
Rozdělovník
zástupce žadatele
- Mgr. Ivana Očásková, bytem Otakara Jeremiáše 2152, Budějovické předměstí, 397 01 Písek –
odborná osoba ve věci provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Snět (doporučeně)
-

účastníci řízení:
obec Snět (datovou schránkou)
veřejnou vyhláškou

-

na vědomí:
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
MěÚ Vlašim – OŽP (IV) – s žádostí o vyvěšení na úřední desku
Spis OŽP
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a obce Snět
a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
MěÚ Vlašim a obec Snět se tímto žádají o vyvěšení této vyhlášky na svých úředních deskách po
dobu 15-ti dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně po uplynutí lhůty zašlete na Odbor
ŽP MěÚ Vlašim.

Vyvěšeno dne …………………..

Sejmuto dne …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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