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Hovorčovice, Rozšíření ČOV – závazné stanovisko k řízení o užívání stavby
Na základě žádosti Obce Hovorčovice, IČ 00240214 se sídlem Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice,
posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní
úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle
ust. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm.i) zákona zpracovanou dokumentaci pro řízení o užívání
stavby „Rozšíření ČOV na 2600 EO umístěné na pozemcích parc.č. st.929, 45/84“ v k.ú.
Hovorčovice a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
závazné stanovisko:
S předloženou dokumentací k řízení o užívání stavby „Rozšíření ČOV na 2600 umístěné na
pozemcích parc.č. st.929, 45/84“ v k.ú. Hovorčovice
se souhlasí
Odůvodnění:
Dopisem výše cit. značky jste požádali o stanovisko k uvedenému projektu pro řízení o užívání
stavby.
Prostudováním předložené dokumentace bylo zjištěno, že stavba je realizována v souladu
s projektovou dokumentací schválenou KHS ke stavebnímu povolení.
K řízení o užívání stavby byl předložen protokol z měření hluku zpracovaný Ing. Milošem Mertlem
z autorizované laboratoře MERTL AKUSTIKA s.r.o. v květnu 2016 č. A-2016-1-50, který
vyhodnocuje hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby při
provozu stacionárních zdrojů hluku instalovaných v areálu ČOV. Při měření hluku nebyla zjištěna
přítomnost tónové složky. Nejbližší obytná zástavba je umístěná ve vzdálenosti cca 170 m od
objektu ČOV.
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Měření hluku probíhalo v chráněném venkovním prostoru čp. 894 a čp 920 při běžném provozu
veškeré technologie.
Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp.
894 působená provozem ČOV je stanovena LAeq,1h= 32,1 ±1,7 dB a v chráněném venkovním
prostoru čp. 920 byla LAeq,1h= 33,2 ±1,7 dB.
Podle §12 odst. 4/ ve spojení s přílohou č. 3 část A Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací je hygienický limit stanoven pro chráněný venkovní
prostor staveb pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v denní době na
LAeq,8h = 50 dB a pro 1 nejhlučnější hodinu v noční době LAeq,1h = 40 dB. Při měření hluku
v chráněných venkovních prostorech staveb se při hodnocení naměřených hodnot uplatňují nejistoty
odpovídající metodě měření.
Z naměřených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyplývá, že nejbližší obytná
zástavba obce Hovorčovice nebude zasažena nadlimitním hlukem z provozu ČOV a naměřené
hladiny nepřekračují hygienické limity v denní i noční době dané v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Otisk úředního razítka

Příloha:PD
Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ
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