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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
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. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) 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. a),b) zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve
znění pozdějších předpisů ( správní řád) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.1.2020 podala
Obec Klokočná, IČO 00472034, Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice,
kterou zastupuje
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní č. p. 90/4, 150 00 Praha 5
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami")
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název kraje
Název obce
Vodní útvar povrchových vod

Středočeský
Klokočná
666467
Klokočná
214/2 v katastrálním území Klokočná
1-09-03-1240-0-00
10282733
bezejmenný přítok Struhařovského potoka
levý břeh
1060420.24, 723931.31
Středočeský
Klokočná
DVL_0650 Mnichovka od pramene po ústí do
toku Sázava
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v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Průměrné povolené
Maximální povolené
Maximální měsíční povolené
Roční povolené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
d) N-NH4 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'
a) BSK5 Hodnota 'm'
b) CHSKCr Hodnota 'p'
b) CHSKCr Hodnota 'm'
c) NL Hodnota 'p'
c) NL Hodnota 'm'
d) N-NH4 Hodnota 'průměr'
d) N-NH4 Hodnota 'm'
g) Pcelk Hodnota 'p'
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních
vod
Počet kontrolních profilů měření množství
Způsob měření množství vody (Č 40)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních
vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)
Související vodní dílo

městské odpadní
vodní tok
ČOV Klokočná (300 EO)
0,342 l/s
3,698 l/s
0,900 tis. m3/měs.
10,797 tis. m3/rok
12
365
10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
300
0,160 t/r
0,585 t/r
0,203 t/r
0,043 t/r
30 mg/l
50 mg/l
110 mg/l
170 mg/l
40 mg/l
60 mg/l
8 mg/l
15 mg/l
sledovat mg/l
ANO
1 - odtok
Indukční průtokoměr v čerpací šachtě
ANO
1
4 ročně
A - dvouhodinový směsný
ČOV Klokočná

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Během zkušebního provozu budou odebírány vzorky ve sledovaných ukazatelích 1 x měsíčně, 12 x
ročně.
2. Během trvalého provozu budou odebírány vzorky ve sledovaných ukazatelích 4 x ročně.
3. Měření množství přečištěné odpadní vody bude na odtoku indukčním průtokoměrem v čerpací šachtě.
4. Odběr vzorků bude prováděn na odtoku z ČOV, ve zkušebním provozu i na nátoku na ČOV
5. Odběr i rozbory vzorků přečištěné odpadní vody bude provádět akreditovaná laboratoř.
6. Výsledky měření objemů odpadních vod a rozborů odpadních vod budou v souladu s § 38 odst. 4
vodního zákona a § 126 odst.6 vodního zákona přes informační systém plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP) předkládány 1 x ročně do 31. ledna každého uplynulého roku.
7. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Č.j. 128598/2020-MURI/OVÚ/00394

str. 3

II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 stavebního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
Kanalizace a ČOV v obci Klokočná
na pozemcích st. p. 26/1, parc. č. 211, 214/2, 357, 368/1, 379, 344/1, 19, 4/6, 4/2, 348, 322/61, 351/3,
344/2, 363/1, 23/2, 309/12, 309/6, 309/10, 309/9, 309/33, 309/32, 309/29, 313, 309/14, 322/45, 322/38,
322/74, 323/9, 323/16, 323/15, 322/41, 322/15, 322/39, 326/5, 326/6, 326/1, 17/11, 367/6, 320/11 v
katastrálním území Klokočná.
Stavební objekty:
SO.01 - Kořenová ČOV
Inženýrské objekty:
IO.01 - Kanalizace splašková DN 250-300, 80
IO.05 - Přeložky sítí

IO 01
IO 01.01
IO 01.02
IO 01.03
IO 01.04
IO 01.05
IO 01.06
IO 01.07
IO 01.08
IO 01.09
IO 01.10
IO 01.11
IO 01.12
IO 01.13
IO 01.14
IO 01.15
IO 01.17
IO 01.18
IO 01.19
IO 01.20
IO 01.21
IO 01.22
IO 01.23
IO 01.24
IO 01.25

materiál PP, HDPE

délka 3492,1 a 454,5 m
délka 192,6 m

název objektu
materiál DN
délka
Kanalizace splašková
stoka A
PP
300
778,0
stoka A-1
PP
250
68,2
stoka A-2
PP
250
92,3
stoka A-3
PP
250
281,0
stoka A-4
PP
250
25,8
stoka A-5
PP
250
212,0
stoka A-5-1
PP
250
60,2
stoka A-6
PP
250
37,2
stoka B
PP
250
594,5
stoka B-1
PP
250
207,5
stoka B-2
PP
250
103,8
zrušeno
x
x
x
stoka C
PP
250
225,5
výtlak C
HDPE
80
207,0
stoka C-1
PP
250
306,9
stoka C-1-1
PP
250
107,2
zrušeno
x
x
x
zrušeno
x
x
x
stoka E
PP
250
197,0
stoka E-1
PP
250
195,0
výtlak E
HDPE
80
247,5
čs B
beton
zrušeno
x
x
x
čs E
beton
gravitace
PP
300 1372,5
gravitace
PP
250 2119,6
gravitace celkem
3492,1
výtlak
HDPE
80
454,5
kanalizace celkem
3946,6
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název objektu
Přeložky sítí
vodovod
splašková kanalizace
přeložky celkem

materiál DN
HDPE
PVC

80
300

délka
138,6
54,0
192,6

Provozní soubory:
PS 101 - Čerpací stanice
PS 101.1
- ČS B
PS 101.3
- ČS E
PS 102 - Přenosy dat
PS 102.1
- ČS B
PS 102.2
- ČS E
Stavba kanalizace a ČOV
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Vodní útvar povrchových vod

Středočeský
Klokočná
666467
Klokočná
10282733
bezejmenný přítok Struhařovského potoka
1-09-03-1240-0-00
DVL_0650 Mnichovka od pramene po ústí do
toku Sázava

Stavební objekty:
Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky
Počet povolovaných odlehčovacích komor
Počet povolovaných čerpacích stanic
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod (Č 07)
Mechanické čištění
Biologické čištění
ČOV
Předčištění
Zkušební provoz
Délka zkušebního provozu
Projektované parametry čistírny
Počet napojených EO

gravitační s přečerpáváním ve stokové síti
3964,6 m
80 mm
300 mm
0
2
městské odpadní
anaerobní separace
kořenovým systémem
kořenová
anaerobní separátor
ANO
12 měsíců
300

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
Počet napojených obcí
Zpracování provozního řádu uloženo

Kanalizace Klokočná
čistírna odpadních vod
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
1
1
ANO
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Druh a účel umisťované a povolované stavby:
Stavby kanalizačních stok a objektů (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona) stoková síť.
Základní údaje o stavbě:
Předmětem záměru je odkanalizování obce Klokočná. Jedná se o výstavbu oddílné splaškové
kanalizace s dvěma čerpacími stanicemi (ČS) a výtlaky. Kanalizace bude zakončena kořenovou
ČOV. Součástí stavby jsou přeložky stávajících sítí – vodovodu a dešťové kanalizace.
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 –
10x15 m, kalová pole, měrná šachta, výústní objekt).

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Ing. Tomáš Grim,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009818 a
Ing. Petr Formánek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT – 0011298, 12/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení stavby vodního díla odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
"STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.
5. Stavba vodního díla bude prováděna dodavatelsky.
6. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník vodoprávnímu úřadu Říčany jméno
odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých vlastníků sítí.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, ev. č KO-353-2/2020/PD ze dne 22.4.2020:
Zástupce hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby.
V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro
min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v
lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám
inženýrských sítí.
Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na
komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní
odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.
b)

Stanovikso ÚAPPSČ zn. 6133/2017 ze dne 27.12.2017:
- stavebník sdělí předpokládaný termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu
oznameni@uappsc.cz)
- stavebník sdělí ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před
jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na
www.uappsc.cz).
- ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní
výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s
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plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně
dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě,
kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury).
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v
dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
- písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické
památkové péče.
c) Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje zn. KHSSC 2578/2018 ze dne 16.2.2018
- stavební činnost po dobu stavby v době (21.00 – 7:00) nelze provádět. Dodavatel stavby zaručí,
že při stavbě bude prašnost omezena na minimum a hluk ze stavební činnosti nepřekročí
hygienické limity dané v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí
zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Je třeba
upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby
d) Stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH, č.j. KRPS-54872
- pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních
komunikacích, bude v dostatečném předstihu před zahájením prací předloženo dopravně
inženýrské opatření k odsouhlasení.
- práce prováděné na pozemních komunikacích budou označeny přechodným dopravním
značením, nainstalovaným v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích.
e) Závazné stanovisko Městského úřadu V Říčanech, odboru životního prostředí , org. ochrany
přírody a krajiny č.j. 211994/2018- MURI/OŽP – 00395 ze dne 27.12.2018
- Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů nebo ničení biotopů, kterému lze zabránit
technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
- Výkopová zemina a stavební odpady budou uloženy na schválené uložiště takovým
způsobem a v takovém místě, aby nenarušovaly žádnou složku přírodního a životního
prostředí.
- V průběhu výstavby bude ve vodním toku prováděna regulace průtoku vod staveništěm tak,
aby nedošlo ke splavení zemin a stavebních materiálů níže do vodního toku.
- Při vlastní realizaci prací bude minimalizován zásah do hnízdních biotopů volně žijících nebo
zvláště chráněných druhů živočichů, na které se vztahují další navazující právní předpisy
zejména § 5 a § 5a zákona 114/92 Sb.
- V případě zjištění kolize stavebního záměru s výskytem volně žijících živočichů je stavebník
tuto skutečnost povinen oznámit a projednat s předstihem zásahu s věcně příslušným
orgánem ochrany přírody.
- O započetí prací, kontrolních dnech a kolaudaci stavby bude orgán ochrany přírody
informován.
9. Budou splněny podmínky správce povodí – Povodí Vltavy s.p. č.j. PVL – 5291/2020/240-Mr ze dne
6.2.2020
- Stavební činností nebude ohrožena jakost a kvalita povrchových nebo podzemních vod
závadnými látkami podle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci
případné havárie.
- ČS splaškových vod musí být s dostatečným akumulačním (havarijním) prostorem – minimálně 8
hodin, pro případ poruchy či výpadku elektrické energie. ČS je nutno vybavit možností připojení
náhradního zdroje. ČS bude vystrojena signalizací pro případ havárie, a tu napojit na GSM bránu
provozovatele splaškové kanalizace a ČOV.

-

Pro ČOV bude vypracován provozní řád a pro kanalizaci kanalizační řád.
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-

V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojena zařízení se stravováním, nebo jiné
provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčistícím
zařízení.

-

Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod.
Výústní objekt bude označen reg. Č. PV-265-0073-V a bude udržován v řádném technickém
stavu.

-

Případné usazeniny vzniklé činností ČOV ulpělé v korytě musí průběžně na své náklady
odstraňovat vlastník, popř. provozovatel ČOV.
10. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. č.j.
21/18/KSÚS/KHT/PIC ze dne 5.1.2018:
- Investor uzavře na základě žádosti a vyplněných podkladů s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, resp. smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice.
Smlouva musí být prostřednictvím KSÚS SK projednána orgány Středočeského kraje.
- Podmínkou vstupu do silničního tělesa a silničních pozemků je povolení zvláštního užívání silnice
vydané odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech.
- Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene a omezení užívání silnice stanovená ve smlouvě
bude zaslána na účet KSÚS Středočeského kraje před zahájením stavebních prací. O vystavení
faktury požádá investor nebo zhotovitel nejpozději 6 týdnů před předpokládaným termínem zahájení
stavebních prací.
- Investorem nebo zhotovitelem požádá před zahájením stavebních prací KSÚS Středočeského kraje o
protokolární předání silnice. Neprodleně po ukončení stavebních prací a před vydáním kolaudačního
rozhodnutí (před uvedením stavby do provozu) předá investor nebo zhotovitel dotčené silniční těleso
a silniční pozemky protokolárně zpět KSÚS Středočeského kraje.
- Omezení silničního provozu během výstavby bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno
dopravním inspektorátem Policie ČR a povoleno odborem dopravy Městského úřadem v Říčanech.
- Trasa kanalizace bude vedena mimo silniční objekty (mosty, silniční propustky, ...).
- Stavební práce v silničním tělese a silničních pozemcích budou provedeny stavební firmou.
- Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním, a to především čištěním
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště. Pokud dojde vlivem stavebních prací ke znečištění nebo
poškození silnice ve správě KSÚS Středočeského kraje, zjedná zhotovitel nebo investor neprodleně
nápravu.
- Současně s výstavbou nových kanalizačních řadů požadujeme realizaci všech kanalizačních přípojek
v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních
řadů, požadujeme projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením
pro hlavní řady tak, aby kanalizační přípojky v silničním tělese mohly být realizovány současně s
výstavbou kanalizačních řadů.
- Křížení kanalizačních řadů a kanalizačních přípojek prováděná přes nedotčený jízdní pruh
požadujeme provádět přednostně protlakem nebo podvrtem (křížení překopem musí být předem
odsouhlaseno zástupcem KSÚS Středočeského kraje), křížení realizovaná v dotčeném jízdním pruhu
budou prováděna překopem.

-

V průtahu obcí Klokočná souhlasíme s uložením kanalizačních řadů a kanalizačních přípojek do
tělesa silnice 1II/11315 za těchto podmínek: práce ve vozovce budou prováděny v souladu s TP 146
„Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních
komunikací"', před zahájením výkopových prací se ve vozovce vytvoří svislý přímý okraj výkopu
proříznutím a vybouráním nebo vyfrézováním asfaltových vrstev v šířce budoucího výkopu, krytí
kanalizačního potrubí pod úrovní nivelety vozovky a pod úrovní terénu bude minimálně 1,5 m, v
silničním příkopu nesmí být žádná část zařízení umístěna v menší než uvedené hloubce, nutno počítat
s prohloubením příkopu dle příslušných norem, zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě
skladována na vozovce, zhotovitel zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění a zabezpečení řádné
stability výkopů (např. pažením), revizní šachty budou umístěny mimo jízdní stopu vozidel, aby
nebyly pojížděny, poklopy šachet budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, k zásypu rýhy bude
použita vhodná (dobře hutnitelná) zemina (např. štěrkodrť frakce 0- 32), zásyp bude hutněn po
vrstvách o max. tl. 20 cm, aby nedošlo k následnému sedání provedené úpravy a narušení silničního
tělesa, ve vozovce budou na pláni prováděna měření k doložení únosnosti vyjádřené modulem
přetvárnosti Edefj2 min 45 MPa s četností 2-3 zkoušky na 100 m výkopu, o provádění hutnících

Č.j. 128598/2020-MURI/OVÚ/00394

-

-

str. 8

zkoušek bude KSÚS Středočeského kraje v předstihu informována, hutnící zkoušky budou dokládány
při kolaudaci, v konstrukčních vrstvách komunikace bude rýha rozšířena tak, aby obrusná a ložná
vrstva přesahovaly hranu rýhy minimálně o 25 cm na obě strany, v takto rozšířené rýze bude
obnovena konstrukce vozovky ve složení: 15 cm štěrkodrť ŠD 0-32, 20cm podkladový beton PB I,
5cm asfaltový beton ACL 16+, 5cm asfaltový beton ACO 11+.
Podle rozsahu narušení povrchu vozovky bude provedena výměna obrusné vrstvy v poloviční nebo
celé šířce vozovky o tloušťce minimálně 50 mm bez zvýšení nivelety povrchu vozovky
(homogenizace vozovky). Podkladní vrstva bude po odkrytí posouzena a v případě nevyhovujícího
stavu bude lokálně vyměněna. Rozsah homogenizace bude před provedením finální opravy vozovky
odsouhlasen zástupcem KSÚS Středočeského kraje.
Pokládka krytové vrstvy balenou směsí u podélných a plošných zásahů bude provedena finišerem,
firmou specializující se na tyto práce. Nový kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající kryt se
zachováním příčného a podélného spádu okolní vozovky. Při provádění jednotlivých konstrukčních
vrstev je nutné zajistit jejich kvalitní spojení (infiltrační a spojovací postřik).
Veškeré pracovní spáry v místech napojení nového krytu vozovky na stávající kryt budou proříznuty
do hloubky minimálně 20 mm a zality modifikovanou asfaltovou zálivkou za tepla.
Všechny dotčené povrchy a okolní terén budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního
stavu.
V záruční lhůtě v délce 60 měsíců ručí investor a zhotovitel za stav silničního tělesa a silničních
pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků KSÚS
Středočeského kraje.
Do 1 roku od ukončení stavby a protokolárního předání dotčené silnice a silničních pozemků je
investor povinen uzavřít s KSÚS Středočeského kraje na základě žádosti, vyplněných podkladů,
geometrického plánu skutečného provedení stavby a výkazu délek a výměr věcného břemene (rozsah
věcného břemene jednotlivých sítí v jednotlivých pozemcích) smlouvu o zřízení věcného břemene a
zajistit vklad do katastru nemovitostí.

11. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100995281 ze dne 2.10.2018, které je nedílnou
součástí dokladové části projektové dokumentace.
12. Budou splněny podmínky České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 739193/18 ze dne
3.10.2018, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
13. Budou splněny podmínky T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E11871/19 ze dne 20.3.2019, které jsou
nedílnou součástí projektové dokumentace.
14. Budou splněny podmínky Vodafone Czech Republic a.s., zn. 190320-1458114328 ze dne 25.3.2019,
které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
15. Budou splněny podmínky I.T.V. CZ s.r.o. zn. 71/2020 ze dne 15.4.2020, které jsou nedílnou součástí
dokladové části projektové dokumentace.
16. Musí být zabezpečena očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace.
17. Kontrolní prohlídky stavby se stanovují v následujících v následujících fázích výstavby:

-

18.
19.

20.
21.

Před zásypem splaškové kanalizace
Před zasypáním kořenových polí ČOV štěrkem

Před uvedením stavby ČOV do zkušebního provozu
Před uvedením stavby do trvalého provozu
Výkopy i v prostoru staveniště musí být zřetelně zajištěny. Stavba musí být zřetelně označena se
zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě
nedodržení termínu požádá stavebník o prodloužení lhůty k dokončení stavby, v případě, že stavba
byla zahájena za doby platnosti stavebního povolení.
Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu
ČOV lze trvale užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Min. 15 dní před ukončením zkušebního provozu požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu
dle § 122 zák. č. 183/2006 Sb. a předloží doklady pro vydání kolaudačního souhlasu dle vyhl. č.
183/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři (příl. č. 14 vyhl.č.183/2018
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Sb.). Návrh bude doložen v souladu s §124 odst.1stavebního zákona vyhodnocením zkušebního
provozu.
22. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu, předloží stavebník
- Návrh provozního řádu pro trvalý provoz (se stanoviskem správce toku, povodí a ČIŽP)

-

23.

24.

25.

26.

Stanovisko KHS Středočeského kraje, HZS Středočeského kraje, MěÚ v Říčanech, org.
ochrany přírody a krajiny
Stavba ČOV a kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat
vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu s §
6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
V souladu s §14 odst.3 zákona č.274/2001Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích je vlastník
kanalizace povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace
zajistit zpracování kanalizačního řádu. Kanalizační řád je povinen vlastník předložit před podáním
žádosti o vydání kolaudačního souhlas ke schválení.
V souladu s § 15 odst.4 zákona č.254/2001 Sb. spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude
předloženo povolení k jejich provozování (příslušný je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí, odd. vodního hospodářství).
Součástí tohoto rozhodnutí není povolení na inženýrské objekty: IO. 02 přípojky NN, IO. 03 přípojka
vodovodní pro ČOV a IO. 04 přípojky kanalizační veřejná část

IV.

Podle § 115 odst. 2 stavebního zákona
Ukládá provedení zkušebního provozu
pro SO .01 Kořenová ČOV

a stanovuje pro zkušební provoz ČOV podmínky:
1. Zkušební provoz ČOV se stanovuje na dobu 1 roku od uvedení do zkušebního provozu
2. Vzorky budou odebírány 1 x měsíčně na nátoku i odtoku z ČOV
3. Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude Vodoprávní úřad vyzván k provedení kontrolní
prohlídky stavby.
4. Před ukončením lhůty zkušebního provozu bude předloženo Vodoprávnímu úřadu vyhodnocení
zkušebního provozu stavby ČOV. Vyhodnocení zkušebního provozu bude předloženo k posouzení
správci toku, správci povodí a ČIŽP.
5. Současně se žádostí o uvedení stavby vodního díla do zkušebního provozu stavebník doloží:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou zhotovitelem stavby se zakreslením
veškerých změn
Polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S – JTSK
Návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz včetně stanoviska správce toku, Povodí
Vltavy s.p., ČIŽP k návrhu tohoto provozního řádu
Smlouvu s provozovatelem ČOV způsobilým podle zvláštních předpisů
Protokol o zkoušce nepropustnosti nádrží
Stanovisko KHS Středočeského kraje
Stanovisko HZS Středočeského kraje
Revize, zkoušky těsnosti
Atesty materiálů, použitých výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty – dle § 159
stavebního zákona
Doklady o likvidaci odpadu z prováděné stavby
Protokol o zaškolení obsluhy dodavatelem technologie

Č.j. 128598/2020-MURI/OVÚ/00394

str. 10

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

Obec Klokočná, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Červinková Jana, Rovná Lenka, Novotný Petr, Novotný Miroslav, Javůrková Lenka, Kopecký
Jiří, Hubková Renáta, Krejča Tomáš, Rottová Iva, Šindelář Josef, Povodí Vltavy, s.p.

-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech
Republic ČEZ Distribuce, a. s.

Odůvodnění:
Dne 22. 1. 2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami (povolení vypouštění odpadních
vod do vod povrchových) a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a
dalšími doklady, a to:
- Projektovou dokumentací stavby v počtu 2 vyhotovení: Kanalizace a ČOV v obci Klokočná, kterou
vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Ing. Tomáš Grim,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009818,
prosinec 2019
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy s.p. zn. PVL – 58328/2019/240-Mr ze dne 5.9.2019
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy s.p. zn. PVL – 5291/2020/240-Mr ze dne 6. 2. 2020
- Plnou mocí žadatele k zastupování
- Územní rozhodnutí č.j. 375384/2019-MURI/OSÚ/1079 ze dne 7.11.2019, právní moc dne 20.12.2019
- Souhlas stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. 15897/2020-MURI/OSÚ/1079 ze
dne 27.1.2020
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou na situacích
-

Plán kontrolních prohlídek stavby
Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí vydali:
Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, orgán
ochrany přírody, č.j. 066732/2020/KUSK ze dne 19.5.2020
MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, č.j. 33485/2020-MURI/OŽP/905 ze
dne 17.2.2020
I. T. V. CZ s.r.o., zn. 55/2018 ze dne 2.10.2018
I. T. V. CZ s.r.o., zn. 71/2020 ze dne 15. 4. 2020
Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2018/169 ze dne 4.1.2018
Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2018/11593 ze dne 18.12.2018
Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2020/2485 ze dne 19.2.2020
Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2020/4327 ze dne 6.4.2020
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany souhrnné
vyjádření č.j. 68094/2017-MURI/OŽP/00354 z 15.2.2018
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany souhrnné
vyjádření č.j. 139418/2018-MURI/OŽP/00354 z 5.11.2018
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany vyjádření č.j.
285532/2019-MURI/OVÚ/809 z 5.9.2019
MěÚ Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, č.j. 140505/2018MURI/OUPRR/1177 ze dne 10.10.2018
Krajská hygienická stanice, č.j. KHSSC 2578/2018 ze dne 16.2.2018
Policie ČR, zn. KRPS-54872-2/2ČJ-2018-011406 ze dne 23.2.2018
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany, orgán ochrany
přírody a krajiny, Výjimka ze zákazu č.j. 211995/2018-MURI/OŽP-00395 ze dne 11.3.2019
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany, orgán ochrany
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přírody a krajiny, Zásah do VKP č.j. 211994/2018-MURI/OŽP-00395 ze dne 27.12.2018
Ústav archeologické a památkové péče zn. 6133/2017 ze dne 27.12.2017
MěÚ Říčany, Odbor správních agend a dopravy, č.j. 2798/2018-MURI/OSAD ze dne 15.1.2018
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany souhlas s odnětím
pozemku ze ZPF č.j. 169705/2019-MURI/OŽP-00151 ze dne 7.6.2019
HZS Středočeského kraje zn. KO-353-2/2020/PD ze dne 22.4.2020
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, č.j. 21/18/KSÚS/KHT/PIC ze dne 5.1.2018
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 739193/18, ze dne 3.10.2018
T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E11871/19 ze dne 20.3.2019
Vodafone Czech Republic a.s. zn. 190320-1458114328 ze dne 25.3.2019
Telco Pro Services, a.s. zn. 0200813725 ze dne 2.10.2018
GridServices,s.r.o., zn. 5001801678 ze dne 2.10.2018
ČEZ Distribuce a.s., zn. 0100995281 ze dne 2.10.2018
ČEZ Distribuce a.s., zn. 001100757973 ze dne 12.10.2018

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání
žádosti současně nařídil ústní jednání na 2.6.2020 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny
nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci
s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody
bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Ve výrocích rozhodnutí je uvedeno řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle
nichž bylo rozhodováno a podmínky tzv. vedlejších ustanovení, jimiž je obsah rozhodnutí dále
konkretizován. Tedy i podmínky vycházející ze závazných stanovisek dotčených orgánů, jejichž obsah je
pro výrokovou část rozhodnutí závazný.

Účastníci řízení nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):
-

Obec Klokočná, Povodí Vltavy, s.p.

Účastníci stavebního řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. 115 odst.1 vodního
zákona, § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:
-

Obec Klokočná

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:
-

Obec Klokočná, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Červinková Jana, Rovná Lenka, Novotný Petr, Novotný Miroslav, Javůrková Lenka, Kopecký
Jiří, Hubková Renáta, Krejča Tomáš, Rottová Iva, Šindelář Josef

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:
-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech
Republic ČEZ Distribuce, a. s.
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Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm.e) stavebního zákona a § 27 odst.2 správního řádu identifikováni v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona označením pozemků
k.ú. Klokočná, pozemek parc. č. 53, 34, 46, 128, 190, 322/54, 136, 322/59, 322/42, 63, 62, 61/1, 70, 83,
214, 130, 147, 322/52, 201, 210, 209, 322/70, 223, 51, 48, 64, 167, 197, 202, 57, 69, 185, 134, 39, 177,
179, 178, 73, 104, 105, 56, 55, 54, 40/1, 37, 36, 33, 29/2, 29/1, 28/1, 59, 213, 60, 13/1, 13/6, 15, 13/2,
12/4, 12/3, 41, 10/1, 9/1, 8/2, 8/1, 5/1, 5/2, 4, 3, 1/1, 142, 90, 52, 44, 66/2, 89, 68, 17/6, 17/7, 212, 171,
154, 138, 318/2, 318/3, 207, 191, 198, 320/9, 220, 78, 321/12, 133, 71, 326/10, 326/11, 326/12, 102, 103,
132, 141, 131, 322/51, 211, 326/7, 326/3, 157, 184, 221, 26/1, 26/2, 208, 58, 26,3, 27, 43, 189, 309/11,
309/2, 187, 200, 164, 186, 77, 15/1, 49, 31/1, 29/5, 93/1, 22, 18, 20/2, 19, 9/2, 28/4, 152, 30/3, 28/1,
320/4, 322/2, 322/3, 170, 322/14, 322/24, 322/53, 322/55, 322/23, 322/26, 322/27, 322/34, 322/35,
322/37, 322/49, 322/46, 322/73, 322/72, 322/71, 322/76, 323/10, 57/1, 323/14, 323/2, 322/18, 56/5, 56/4,
56/2, 322/50, 322/36, 322/22, 322/21, 322/20, 372, 13/1, 37/3, 28/6, 15/3, 321/4, 374, 321/8, 321/9, 17/8,
17/10, 17/4, 319/1, 320/12, 320/1, 320/6, 320/8, 320/3, 321/3, 321/10, 329/3, 329/5, 322/48, 322/47,
326/8, 326/2, 326/4, 327, 52/2, 4/2, 309/3, 309/7, 309/21, 221/1, 323/11, 325/2, 45, 40, 30/4, 317/2,
321/6, 320/11, 101/1, 212/2, 212/1, 207/1, 210, 216/2, 360, 214/1, 214/4, 309/26, 314/5, 309/31, 309/34,
323/13, 323/8, 323/12, 322/64, 322/44, 325/1, 325/4, 326/9, 340/10, 340/11, 340/12, 63/14
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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ing. Šárka Doudová v. r.
referent vodoprávního úřadu
oprávněná úřední osoba
"otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 17.4.2020.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jana Červinková, Klokočná č.p. 13, 251 64 Mnichovice
Lenka Rovná, Klokočná č.p. 36, 251 64 Mnichovice
Petr Novotný, Hlavní č.p. 105, Kunice, 251 63 Strančice
Miroslav Novotný, Radimovice č.p. 16, Petříkov, 251 69 Velké Popovice
Lenka Javůrková, Klokočná č.p. 33, 251 64 Mnichovice
Jiří Kopecký, Okružní č.p. 1493/50, 289 22 Lysá nad Labem
Renáta Hubková, Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice
Tomáš Krejča, Klokočná č.p. 104, 251 64 Mnichovice
Ing. Iva Rottová, U strouhy č.p. 215/14, Praha 9-Miškovice, 196 00 Praha 96
Josef Šindelář, V Podlesí č.p. 144, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm.e) stavebního zákona a § 27 odst.2 správního řáduidentifikováni v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona označením pozemků - v souladu s § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou
k.ú. Klokočná, pozemek parc. č. 53, 34, 46, 128, 190, 322/54, 136, 322/59, 322/42, 63, 62, 61/1, 70, 83,
214, 130, 147, 322/52, 201, 210, 209, 322/70, 223, 51, 48, 64, 167, 197, 202, 57, 69, 185, 134, 39, 177,
179, 178, 73, 104, 105, 56, 55, 54, 40/1, 37, 36, 33, 29/2, 29/1, 28/1, 59, 213, 60, 13/1, 13/6, 15, 13/2,
12/4, 12/3, 41, 10/1, 9/1, 8/2, 8/1, 5/1, 5/2, 4, 3, 1/1, 142, 90, 52, 44, 66/2, 89, 68, 17/6, 17/7, 212, 171,
154, 138, 318/2, 318/3, 207, 191, 198, 320/9, 220, 78, 321/12, 133, 71, 326/10, 326/11, 326/12, 102, 103,
132, 141, 131, 322/51, 211, 326/7, 326/3, 157, 184, 221, 26/1, 26/2, 208, 58, 26,3, 27, 43, 189, 309/11,
309/2, 187, 200, 164, 186, 77, 15/1, 49, 31/1, 29/5, 93/1, 22, 18, 20/2, 19, 9/2, 28/4, 152, 30/3, 28/1,
320/4, 322/2, 322/3, 170, 322/14, 322/24, 322/53, 322/55, 322/23, 322/26, 322/27, 322/34, 322/35,
322/37, 322/49, 322/46, 322/73, 322/72, 322/71, 322/76, 323/10, 57/1, 323/14, 323/2, 322/18, 56/5, 56/4,
56/2, 322/50, 322/36, 322/22, 322/21, 322/20, 372, 13/1, 37/3, 28/6, 15/3, 321/4, 374, 321/8, 321/9, 17/8,
17/10, 17/4, 319/1, 320/12, 320/1, 320/6, 320/8, 320/3, 321/3, 321/10, 329/3, 329/5, 322/48, 322/47,
326/8, 326/2, 326/4, 327, 52/2, 4/2, 309/3, 309/7, 309/21, 221/1, 323/11, 325/2, 45, 40, 30/4, 317/2,
321/6, 320/11, 101/1, 212/2, 212/1, 207/1, 210, 216/2, 360, 214/1, 214/4, 309/26, 314/5, 309/31, 309/34,
323/13, 323/8, 323/12, 322/64, 322/44, 325/1, 325/4, 326/9, 340/10, 340/11, 340/12, 63/14
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dotčené orgány
Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad, IDDS: skjbfwd
sídlo: Melantrichova č.p. 2000, 251 01 Říčany u Prahy
Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského nám. č.p.
1619, 251 01 Říčany u Prahy
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02 Kolín 2
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, org.ochrany přírody a
krajiny, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Městský úřad Říčany odbor ochrany ovzduší, Komenského náměstí č.p. 1347/2, 251 01 Říčany u Prahy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
ostatní
I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m
sídlo: Revoluční č.p. 383, 251 63 Strančice
Úřední deska - Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy
Úřední deska - Obec Klokočná, IDDS: payb75h
sídlo: Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice

