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ROZHODNUTÍ 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně a 

místně příslušný podle § 104 odst.2c),§106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad 

příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 

odst.1písm.b)  zákona č.500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) přezkoumal 

žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 21.3.2022 podal 

Obec Štíhlice, IČO 00639745, Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy, 

kterého zastupuje VPK Suchý s.r.o., IČO 27085201, Komenského nám. č.p. 12, 281 44  

Zásmuky 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 124 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

zkušební provoz stavby 

Čistírna odpadních vod  Štíhlice ( 300EO) 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 169/2 v katastrálním území Štíhlice. 

Stavební  

Název kraje Středočeský 

Název obce Štíhlice 

Identifikátor katastrálního území 631221 

Název katastrálního území Štíhlice 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 169/2 v katastrálním území Štíhlice 

Číselný identifikátor vodního toku 10179010 

Název vodního toku Štíhlický potok 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-04-06-0340-0-00 

Říční km vodního toku 1,170 

Umístění jevu vůči břehu (Č 09) levý břeh 

Přímé určení polohy  

Účel stavby  

X: 1055361.01, Y: 718593.55 

Čištění splaškových odpadních vod před 

vypouštěním do vodního toku  
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Stavba obsahuje: 

SO 02 Čistírna odpadních vod 

- DSO -02.1 Stavební část ČOV  

Železobetonové nádrže : žlb. objekt mechanického předčištění , vertikální lapák písku , nádrže ( 

rozměry 8,0x 6,4m)  :  denitrifikace, aktivace s dvěma dosazovacími nádržemi, nádrž kalu  

Budova :  rozměrů 8,0 x 6,4m zastřešená sedlovou střechou , výška hřebene +5,32m  

- DSO -02.2 Zpevněné plochy  

- DSO -02.32 Oplocení 

- DSO -02.4 Přípojka vodovodní  

- DSO -02.6 Propojovací potrubí  a výústní objekt, jímka vyčištěné vody  

- PS -01 Strojní část ČOV 

- PS -02 Motorové rozvody 

- PS -03 MaR  

 

 

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz: 

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: 1 rok  ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. V průběhu zkušebního provozu budou odstraňovány zjištěné závady. 

3. V době zkušebního provozu bude dodržován  provozní řád vodního díla pro zkušební provoz. 

4. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží žadatel kromě předepsaných dokladů 

vyhodnocení časového úseku zkušebního provozu vodního díla a provozní řád pro trvalý provoz 

vodního díla včetně stanoviska správce toku, správce povodí a České inspekce životního prostředí. 

5. Bude splněno závazné stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 00091/2022 ze dne 

17.1.2022: 

V průběhu zkušebního provozu stavby bude v chráněném venkovním prostoru stavby( 2m před 

fasádou) nejbližší stávající zástavby oprávněným subjektem (podle §32a zák.č. 258/2000Sb.) 

provedeno měření hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku ČOV ,v denní  

a noční době ve smyslu §12 odst.1, nařízení vlády č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a výsledky budou předloženy na Krajskou hygienickou stanici 

Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací objektu.  

6. Bude splněno závazné stanovisko MěÚ v Říčanech, odboru životního prostředí, org.ochrany ovzduší  

č.j.  532513/2022-MURI/OŽP/905 ze dne 12.1.2022 : 

Provozem zdroje znečišťování ovzduší budou dodržovány zejména povinnosti provozovatele 

stacionárního zdroje dle § 17 zákona o ochraně ovzduší, dále budou dodržovány další povinnosti 

vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů. 

ČOV bude řádně provozována ve vztahu k ochraně ovzduší především tak, aby nedocházelo ke 

vzniku zápachu a jeho šíření do okolí.  

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1správního řádu  : 

Obec Štíhlice, Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
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Odůvodnění: 

Dne 21.3.2022 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal Městský 

úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad stavební povolení dne 30.7.2018  pod 

spis.zn. OŽP -20348/2018- Gm  . Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a 

na základě souhlasných  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů a  předložených dokladů  zkušební 

provoz povolil. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení  a dotčeným orgánům a  současně 

nařídil ústní jednání s ohledáním  na místě, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Bylo doloženo : 

- Dokumentace skutečného provedení stavby ověřená zhotovitelem  

- Vytyčovací  protokol  

- Geodetická dokumentace skutečného provedení -  vypracoval Ing. Jan Friedrich, úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr 

- Provozní řád pro zkušební provoz, vypracoval Stavební huť Slatiňany s.r.o., Sečská 570,53821 

Slatiňany v 04/2022 

- Stanovisko s. p. Lesy České republiky s.p., OŘ Východní Čechy č.j. LCR 947/002928 ze dne 

31.3.2022 

- Závazné stanovisko Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, , org. ochrany ovzduší 

č.j. 532513/2022 – MURI/OŽP/905 ze dne 12.1.2022 

- Závazné stanovisko Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, org. ochrany přírody a 

krajiny č.j. 6195/2021- MURI/OŽP-00395 ze dne 7.1.2022 

- Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 00091/20222 ze dne 17.1.2022 

- Stanovisko Povodí Labe s.p. č.j. PLa /2021/054373 ze dne 7.12.2021  

- Protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže 

- Zápis o průběhu komplexních zkoušek ČOV  

- Tlaková zkouška vnitřního vodovodu, těsnosti kanalizace  

- Zápis ve věci proškolení obsluhy  

- Zápis o výchozí revizi elektrického zařízení  

- Zpráva o revizi hromosvodu  

- Protokol  z posouzení funkční způsobilosti systému na stanovení průtoku  a proteklého množství na 

odtoku z biologické linky ČOV  

- Osvědčení pro stavební výrobky , prohlášení o shodě , prohlášení o vlastnostech 

- Zápis o odevzdání a převzetí stavby 

- Vyjádření správců sítí   

- Prohlášení zhotovitele – soulad s projektovou dokumentací 

- Prohlášení o křížení inž.sítí 

- Evidence s odpady  

- Expertní list – archeologický dohled  

- Fotodokumentace – CD  

- Kopie stavebního deníku  

- Návody k používání  

- Rozhodnutí povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu – vydal KÚSK , odbor životního 

prostředí a zemědělství č.j. 007316/2022/KUSK ze dne 26.1.2022 

- Plná moc  

- Doklad o zaplacení správního poplatku  

 

 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství  podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

 

 

 

Ing. Olga Rathouská v.r. 

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad 

    oprávněná  úřední osoba 

  otisk úředního razítka 

  

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 18 odst. 9 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 13.4.2022. 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

VPK Suchý s.r.o., IDDS: k5pbaia – na základě plné moci  

 sídlo: Komenského nám. č.p. 12, 281 44  Zásmuky 

  

dotčené orgány 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 

 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského nám. 

č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, org. ochrany ovzduší, Komenského nám. č.p. 1619, 

251 01  Říčany u Prahy 

  

ostatní 

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - Oddělení ochrany vod, IDDS: 4dkdzty 

 sídlo: Na břehu č.p. 267/1a, 190 00  Praha 9-Vysočany 

 

na vědomí  

Obec Štíhlice, IDDS: tuja9ba 

 sídlo: Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
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