Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí
Velvarská 136, 274 01 Slaný
E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu: 30893/2020/OŽP
vyřizuje:
telefon:

číslo jednací:
číslo spisu:
Bc. Monika Nováková e-mail:
312 511 209
fax:

MUSLANY/30893/2020/OŽP
6534/2020/OŽP
monika.novakova@meuslany.cz
312 511 211

Ve Slaném dne 20.7.2020

Rozhodnutí
Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších0 předpisů a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a)zákona č.500/2004 Sb., správní řád, žadateli
Obci Plchov
Plchov 64, 273 75 Třebíz
IČ: 00640573
zastoupenému
Ing. Jiřím Sedláčkem
Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 79911736

prodlužuje zkušební provoz
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vodního
díla „Plchov – kanalizace a čistírna odpadních vod“ na p.č. dle KN 906, 58/1,58/2,74/9,55/5,
obci Plchov, k.ú. Plchov, kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-051,
vodní tok Bakovský potok, umístění jevu vůči břehu levý břeh, X:1020132,50, Y:770630,48.

do 31.12.2020
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Povoluje se užívání ve zkušebním provozu (prodlouženém) těchto dokončených
stavebních objektů:
SO 03 Čistírna odpadních vod
03.1 Objekty ČOV
Druh přiváděných vod

odpadní

Způsob čištění

kontinuálně protékaný, nízkozatěžovaný
aktivační systém s nitrifikací, časově řízenou
denitrifikací, regenerací dosazovací nádrže,
vyrovnávací
nádrží
a
samostatným
kalojemem

Dokončené objekty

vyrovnávací nádrž s čerpací stanicí, česle,
aktivační nádrž, regenerační nádrž se
vsazenou dosazovací nádrží, kalojem,
vyrovnávací nádrž na odtoku

Délka zkušebního provozu
Výčet účelů užití vodního díla
Údaj o provozním řádu

do 31.12.2020
přečištění splaškových vod v obci Plchov
ANO

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
Qmax:
Qprům:
Qměsíc:
Qroční:
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:
Velikost zdroje znečištění v EO:

2,0 l.s-1
1,0 l.s-1
720 m3
8640 m3
12
365
185

Časové omezení platnosti povolení:

31.12.2026

ukazatel
BSK5
CHSKCr
NL

mg.l-1
(hodnota „p")
30
110
40

mg.l-1
(hodnota „m")
50
170
60

Uložená měření:
Je uloženo měření množství odpadních vod na nátoku ANO
Počet kontrolních profilů:
Čestnost měření množství (počet ročně):
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1
4

t.rok-1
0,15
0,7
0,22

Způsob měření množství vody:
Je uloženo sledování jakosti odpadních vod na nátoku:
Počet kontrolních profilů:
Četnost sledování (počet ročně):
Typ vzorků:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:
Počet kontrolních profilů:
Čestnost měření množství (počet ročně):
Způsob měření množství vody:
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:
Počet kontrolních profilů:
Četnost sledování (počet ročně):
Typ vzorků:

Parametry čistírny:
Počet napojených EO
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24
Maximální bezdeštný denní přítok Qd
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh
Maximální bezdeštný roční přítok Qr
Podíl průmyslových odpadních vod na Qr
Způsob nakládání s kaly
Názvy a kódy obcí napojených na ČOV

kontinuální
měření
s registrací průtoků
ANO
1
4
dvouhodinový směsný (typ
A)
ANO
1
6
kontinuální
měření
s
registrací průtoků
ANO
1
6
dvouhodinový směsný (typ
A)

200
26 m3/den
39 m3/den
8,37 m3/hod
14,3 tis. m3/rok
0%
jiný (zajistí provozovatel)
Plchov

Podmínky, za kterých se povoluje prodloužení zkušebního provozu:
1. ČOV bude po dobu zkušebního provozu provozována v souladu s provozním řádem ČOV a pokyny
a doporučeními výrobce (dodavatele)
2. během zkušebního provozu budou odebírány vzorky odpadní vody:
o typu A (dvouhodinový směsný – získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného
objemu v intervalu 15 minut),dle vydaného povolení k vypouštění č.j. MUSLANY
43791/2016/OŽP ze dne 12.12.2016
o sledovány budou parametry na základě vydaného povolení k vypouštění č.j.
MUSLANY
43791/2016/OŽP ze dne 12.12.2016
o jakost odpadní vody bude sledována na odtoku z ČOV
o odběry vzorků a jejich rozbory budou prováděny jen odborně způsobilou osobou
oprávněnou k podnikání (oprávněná laboratoř) v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona
3. k žádosti o uvedení ČOV do trvalého provozu bude vodoprávnímu úřadu předloženo:
 nové vyhodnocení zkušebního provozu včetně výsledků rozborů odpadní vody
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 stanovisko správce vodního toku k tomuto vyhodnocení
 stanovisko ČIŽP k vyhodnocení zkušebního provozu
 provozní řád pro trvalý provoz včetně stanoviska správce vodního toku a povodí
k tomuto provoznímu řádu
4. výústní objekt bude udržován čistý, zachycené splaveniny z něj budou odstraňovány
5. kontrola výústního objektu bude probíhat denně včetně zaznamenávání vizuálního stavu odtékající
vody; v případě zjištění úniku kalu do vodoteče bude neprodleně volána obsluha ČOV nebo zajištěno
řešení vzniklé situace

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Plchov, Plchov 63, 273 75 Třebíz zastoupená Ing. Jiřím Sedláčkem, Pod Hájem 717, 278 01
Kralupy nad Vltavou
Odůvodnění
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 26.6.2020 žádost Obce Plchov,
Plchov 63, 273 75 Třebíz, IČ: 00640573, zastoupené Ing. Jiřím Sedláčkem, Pod Hájem 717, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ:76611736, o uvedení do trvalého provozu vodního „Plchov – kanalizace
a čistírna odpadních vod“ na p.č. dle KN 906, 58/1,58/2,74/9,55/5, obci Plchov, k.ú. Plchov, kraji
Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-051, vodní tok Bakovský potok, umístění
jevu vůči břehu levý břeh, X:1020132,50, Y:770630,48, povoleného rozhodnutím Městského úřadu
Slaný, odbor životního prostředí, č.j. MUSLANY 43791/2016/OŽP ze dne 12.12.2016, změněného
rozhodnutím č.j. MUSLANY/47702/2018/OŽP ze dne 16.11.2018. Zkušební provoz byl povolen
rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí, č.j. MUSLANY/51426/2018/OŽP
ze dne 4.12.2018, prodloužen rozhodnutím č.j. MUSLANY/51931/2019/OŽP ze dne 2.12.2019
s termínem do 30.6.2020.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MUSLANY/31609/2020/OŽP ze
dne 1.7.2020, kterým byla stanovena i závěrečná kontrolní prohlídka na den 14.7.2020 s
upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření),
nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
Při ústním jednání a místním šetření byly vzneseny námitky proti uvedení ČOV Plchov do
trvalého provozu vzhledem k nepředložení žádných podkladů dokladujících správnou funkčnost
ČOV včetně stanovisek dotčených orgánů k těmto dokumentům. Na místě bylo dále zjištěno, že
z výústního objektu ČOV nevytéká žádná voda, nicméně v korytě vodního toku Bakovského potoka
byly zjištěny patrné známky unikajícího kalu, rozdělovací šachta umístěná vně areálu ČOV
zapáchala a po kontrole samotné ČOV bylo vizuálně patrné, že tato již delší dobu není řádně
funkční. Osoba odpovědná za provoz ČOV se na jednání nedostavila a dle sdělení starostky obce
již delší dobu nekomunikuje a také nepotvrdila další spolupráci.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo na místě dohodnuto zajištění okamžitých
nápravných kroků pro zajištění správné funkčnosti obecní ČOV včetně prodloužení zkušebního
provozu do 31.3.2021, pokud obec zajistí oprávněnou osobu v co nejkratším čase (do 10-ti dnů),
pak do 31.12.2020.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor
životního prostředí, č.j. MUSLANY 43791/2016/OŽP ze dne 12.12.2016, změněného rozhodnutím
č.j. MUSLANY/47702/2018/OŽP ze dne 16.11.2018.
Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím č.j. MUSLANY/51426/2018/OŽP ze dne
4.12.2018, prodloužen rozhodnutím č.j. MUSLANY/51931/2019/OŽP ze dne 2.12.2019 s termínem
do 30.6.2020.
K žádosti o uvedení do trvalého provozu se s ohledem na chybějící podklady nemohl
vyjádřit žádný dotčený orgán, také po zjištění výše uvedených skutečností v rámci místního šetření,
bylo uvedení do trvalého provozu ČOV Plchov zamítnuto s tím, že na místě bylo dohodnuto
prodloužení zkušebního provozu a postup řešení vzniklé situace.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem
Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního
prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a navíc jednoho stejnopisu,
který si ponechá správní úřad. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Monika Nováková
referent
odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Obdrží:
účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu:
1. Ing. Jiří Sedláček, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou
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účastníci řízení dle §27 odst.2 správního řádu:
2. Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 – DS
3. ČIŽP, Wolkerova 11/4, 160 00 Praha 6 – DS
na vědomí:
4. Obec Plchov, Plchov 63, 273 75 Třebíz - DS

Spis
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