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SOUHLAS
S UVEDENÍM STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad 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. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (správní řád) přezkoumal v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona, podle
§ 124 stavebního zákona žádost o uvedení dokončené stavby do zkušebního provozu, kterou dne 7.3.2022
podala
Obec Klokočná, IČO 00472034, Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice
a na základě tohoto přezkoumání v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 124 odst. 1
stavebního zákona souhlasí s uvedením stavby
SO.01 - Kořenová ČOV
(dále jen „stavba“) povolené rozhodnutím MěÚ Říčany, vodoprávního úřadu č.j. 128598/2020MURI/OVÚ/00394 ze dne 11.6.2020, změna stavby před dokončením č.j. 472983/2021MURI/OVÚ/00394 ze dne 10.11.2021 do zkušebního provozu.
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středočeský
Klokočná
666467
Klokočná
parc. č. 211, 214/2, 357 v katastrálním území
Klokočná

Účel užití vodního díla:
Čistírna odpadních vod. Čištění odpadních vod z obce Klokočná.
Základní údaje o stavbě:
Kořenová ČOV: jedná se o novostavbu čistírenského zařízení – vegetační kořenovou čistírnu
(vnitřní kanalizaci, anaerobní separátor, česle, revizní šachty, pulsní šachty, 6 x vertikální
kořenová pole – 10 x 15 m, kalová pole, měrná šachta, výústní objekt).
Délka zkušebního provozu
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Ke kontrolní prohlídce stavebník doložil:
1. Dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou zhotovitelem stavby
2. Polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S – JTSK
3. Návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz včetně stanoviska správce toku, Povodí
Vltavy s.p., ČIŽP k návrhu tohoto provozního řádu
4. Smlouvu s provozovatelem ČOV způsobilým podle zvláštních předpisů
5. Protokol o zkoušce nepropustnosti nádrží
6. Stanovisko KHS Středočeského kraje
7. Expertní list ÚAPPSČ
8. Revize, zkoušky těsnosti
9. Atesty materiálů, použitých výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty – dle § 159
stavebního zákona
10. Doklady o likvidaci odpadu z prováděné stavby
11. Protokol o zaškolení obsluhy dodavatelem technologie
Kontrolní prohlídka byla provedena dne 13.4.2022 s tímto výsledkem:
-

Skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, stavba je schopna užívání.

Poučení:
Souhlas s uvedením stavby do zkušebního není rozhodnutím ve správním řízení, a proto se nelze proti
němu odvolat.
Ing. Šárka Doudová
referent vodoprávního úřadu
oprávněná úřední osoba
"otisk úředního razítka"
Obdrží:
OBEC KLOKOČNÁ, IDDS: payb75h
sídlo: Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice

