MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
odbor životního prostředí
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel: 317840732,e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz
=========================================================================================

čj: ZIP 3541/10 – 94/2010 VrJ
vyřizuje: Jana Vrbová

ve Vlašimi dne10.2.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 20.1.2010 podala Obec Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim, IČ 00232611 u Odboru životního
prostředí MěÚ Vlašim žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla
„ Splašková kanalizace a KČOV Rataje“ vydaného pod čj: ZIP 22 458/07 – 853/2007 VrJ ze dne
24.1.2008. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.2.2008. Jeho platnost by skončila
27.2.2010.
Budou vybudovány nové kanalizační stoky pro splaškovou kanalizaci a KČOV.
Dešťové vody bude odvádět stávající kanalizace.
- kanalizační stoky mimo areál KČOV odvádějící splaškové vody - na nich bude osazeno 52
typových šachet z PVC, 1 odlehčovací šachta, 2 typové přečerpávající jímky. Obsyp a podsyp potrubí
bude proveden prosívkou.
Stoka

Délka

Materiál

A

728,6 m

A1
A1´
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

42,4 m
43,5 m
135,0 m
161,0 m
313,0 m
44,0 m
139,0 m
50,0 m
39,0 m

PVC UR DN 400 - 115,6 m
PVC UR DN 300 - 597,7 m
PVC UR DN 200 - 9,0 m
PVC UR DN 160 - 6,3 m
PVC DN 250
PE DN 63
PVC DN 250
PVC DN 250
PVC DN 300
PVC DN 250
PVC DN 250
PVC DN 250
PVC DN 250

Celkem

1693,4 m – zaokrouhleno na 1695 m.

- stoky areálu KČOV – převádějící odpadní vody přes objekty KČOV a sloužící případnému obtoku
buď celé KČOV včetně lapáku písku, česlí a štěrbinové nádrže anebo pouze jednotlivých kořenových
polí.
Stoka
Délka
Materiál
Na ní umístěné šachty
Š 22 – Šč 9

43,0 m

PVC ULTR – RIB DN 160

Š23 – Šč 11

151,5 m

DN 160 –32 m
DN 315 – 1,5 m
DN 160 děrovaná – 118 m

Š 3 – Šč 10

70,0 m

PVC ULTR-RIB DN 160

Šč 4 – Šč 5

18,0 m

PVC ULTRA-RIB DN 160

4 typové šachty
2 sběrné šachty
7 čistících šachet
1 měrná šachta

Celková délka stok v objektu KČOV 282,5 m
- lapák písku – betonový monolitický objekt o rozměrech 5,7 x 1,65 m s osazením hradítek, vč.
ocelových česlí s průlinami o velikosti 30 mm a plastovým žlábkem na shrabky
- štěrbinová nádrž - monolitní objekt o rozměrech 420 x 560 x 390 m dvouetážový s rozvodným
žlabem a dvěma usazovacími žlaby o účinné ploše 9,5 m2 a účinném objemu 7,65 m3. Vyhnívací
prostor je 26 m3.
- kořenová ČOV – sestávající ze dvou polí o ploše 2 x 576 m2, o účinné ploše 350 m2 . Kořenové pole
je vodotěsná nádrž se sklonem dna k výtoku o spádu 1%. Na rovné, uválcované dno bude rozprostřeno
10 cm prosívky, na ni bude uložena fólie, v nátokové a sběrné zóně chráněná geotextilií. Na folii bude
uložena 10 cm vrstva prosívky. Nátoková a odtoková zóna bude provedena z makadamu, v nich budou
uložena dvě perforovaná PVC potrubí nad sebou. Na každém konci potrubí bude osazena kontrolní
šachta. Hrázky KČOV široké 1,3 m budou vytaženy minimálně 35 cm nad povrch a ohumusovány a
osety. Vegetační pokryv čistírny bude tvořit chrastice rákosovitá a rákos obecný. Výsadba bude
provedena ve čtyřech pruzích, přičemž v nátokové zóně bude vysázen rákos obecný a ve sběrné zóně
bude vysázena chrastice rákosovitá.

Městský úřad ve Vlašimi, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve
smyslu § 104 odst. 2 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, a jako speciální stavební úřad
ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje dle § dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona

zahájení správního řízení
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na OŽP MěÚ Vlašim –
vodoprávní úřad, Dvůr 413, I. patro, ve dnech: pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. a
pátek od 12.00 – 14.00 hod.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

II. Usnesení o určení lhůty k uplatnění námitek a připomínek
Současně MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, určuje podle § 39, odst. 1,
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že účastníci řízení ve výše uvedené věci mohou své námitky a
připomínky uplatnit nejpozději ve lhůtě 8-mi dnů od oznámení této písemnosti.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a jako
účastníci řízení máte možnost se k nim vyjádřit a uplatnit své námitky a připomínky, bylo rozhodnuto
podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení o určení lhůty pro uplatnění námitek a připomínek může účastník řízení podat
podle ustanovení § 76, odst. 5, správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení,
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, ke KÚSK, Zborovská 11, Praha 5,
podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim.
Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů, Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5, správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Jana Vrbová
oprávněná úřední osoba

Ladislav
Slezák

Digitálně podepsal
Ladislav Slezák
Datum: 12.02.2010
10:43:29 +01:00

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na ÚD OÚ Rataje
po dobu 30 – ti dnů.

Vyvěšeno……………………
Razítko a podpis…………………

Sejmuto……………………..

Obdrží:
účastníci řízení: veřejnou vyhláškou
k vyvěšení
- Obec Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim

- 2x

na vědomí:
- KÚSK Praha, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, orgán ochrany přírody
- KÚSK Praha , Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, orgán ochrany ovzduší
- KHS Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- HZS Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
- ZVHS Benešov, pracoviště Benešov, Poštovní 2079, 256 01 Benešov
- SÚS Benešov, Křižíkova 1351, 256 01 Benešov
- Distribuce ČEZ, a.s., Teplická 874, 405 49 Děčín 2
- STP a.s., závod Votice, Komenského nám. 151, 259 01 Votice
- Telefonica 02 CR a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3
- ČIŽP, OOV, Dělnická 12, 170 04 Praha 7
- ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
- Svaz ochrany přírody a krajiny ČR, 021 Podblanická základní organizace, Světlá 3,
257 06 Louňovice pod Blaníkem
- Muzeum Podblanicka, pracoviště Benešov, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
- Povodí Vltavy,s.p., Grafická 36, 150 00 Praha 5
- MěÚ Vlašim, J.Masaryka 302, 258 14 Vlašim, OV a ÚP

