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Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Praha
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111
231.2 A/20
Č.j.: 100/25111/2015-zp
Vyřizuje: Ing. Bucková
221 621 460
 jana.buckova@brandysko.cz

Obec Hovorčovice, Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 Měšice
V Praze dne 10. června 2015
Věc: užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu

ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako j speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále
jen stavební zákon) stavebníkovi, kterým je Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33,
250 64 Hovorčovice, IČO 00240630, CZ-NACE 84110, po provedeném řízení podle ust.
§ 115 vodního zákona
povoluje
ve smyslu ust. § 124 odst. 1) stavebního zákona zkušební provoz dokončeného vodního díla:
Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod pro obec Hovorčovice
(vystrojena 1 dosazovací nádrž, kapacita ČOV: 2600 EO)
na pozemcích parc. č.: st. 929, 45/84 v kat. území: Hovorčovice
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnic S-JTSK:
X = 1033643 Y = 733683
Zkušební provoz se stanovuje do: 30. 6. 2016
a to za předpokladu splnění těchto podmínek:
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.
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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 definitivního provozního řádu, geometrického plánu
ověřeného příslušným katastrálním úřadem a aktualizovaný kanalizační řád obce
Hovorčovice.
5. Vyhodnocení zkušebního provozu bude zasláno, mimo jiné, Krajské hygienické stanici
Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 a společnosti Povodí Labe, státní
podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové k posouzení.
6. Zbytkové kaly a shrabky z ČOV budou likvidovány nezávadným způsobem. Bude
sledováno jejich množství.
7. Vzorky přečištěné odpadní vody během zkušebního provozu budou odebírány oprávněnou
organizací s četností 1 x měsíčně v souladu s podmínkou č. 8) rozhodnutí zdejšího odboru ze
dne 2. 3. 2011 pod č.j. 100/79093/2013, kterým byla rekonstrukce a intenzifikace ČOV
povolena.
8. Na odtoku z ČOV bude měřeno množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož
správnost musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a budou součástí vyhodnocení
zkušebního provozu.
9. Součástí vyhodnocení zkušebního provozu bude měření hluku podle závazného stanoviska
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Odůvodnění
Při ústním jednání spojeném s místním šetřením, konaném dne 9. 6. 2015 bylo konstatováno,
že podmínky rozhodnutí zdejšího odboru ze dne 2. 3. 2011 pod č.j. 100/79093/2013, byly
splněny, stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 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 jak je uvedeno ve výroku.

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
Ing. Vlastislav Horáček
vedoucí odboru životního prostředí
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Na doručenku:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
2. Povodí Labe, stání podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
3. VaK Zápy, s. r. o., Zápy 9, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Na vědomí:
1. Stavební úřad Líbeznice, 250 65 Líbeznice
2. ČIŽP OI Praha, odd. ochrany vod, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
3. Krajská hygienická stanice Stč. Kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2

