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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I. Zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu stokové sítě RÚ Kladruby v obci Kladruby u Vlašimi ve
vlastnictví RÚ Kladruby
Dne 09.11.2022 podala právnická osoba Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby
u Odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě RÚ Kladruby,
dle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném
znění.
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyh. č. 428/2001 Sb.) 2125-665312-00068705-3/1
Identifikační číslo majetkové evidence ČOV
2125-718505-00068705-4/1
Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě RÚ Kladruby z objektu
rehabilitačního ústavu, čtyř bytových domů, penzionu a rodinných domů a objektu SOU, internátu a tří
bytových domů. Stoková síť je zakončené čistírnou odpadních vod RÚ Kladruby. Předpokládaná spotřeba
vody je 34 914 m3/rok. Jedná se o částečné oddílnou splaškovou kanalizaci, která je řešena jako gravitační.
Odpadní voda z ČOV RÚ Kladruby je vypouštěna do vodního toku Pavlovický potok, IDVT 10 103 776,
ČHP 1-09-03-073, ř.km. 1, ve Středočeském kraji, okrese Benešov, na pozemku p.č. 789/21 v k.ú. Pavlovice
u Vlašimi.
Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace, právní vztah mezi
provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a míru znečištění odpadních vod.
-

průmyslovým a jiným producentům odpadních vod stanovuje limity jakosti odpadních vod, které
nesmí být překročeny, v těchto ukazatelích:

Ukazatel:
BSK5
CHSKCR
Nerozpuštěné látka
Rozpuštěné látky
Amoniakální dusík
Celkový dusík
Veškerý fosfor
Extrahovatelné látky
Uhlovodíky
Chloridové ionty
Síranové ionty

Symbol

NL
RL
N-NH4+
Ncelk.
Pcelk
EL
C10-C40
CLSO42-

Obecné
limitní
hodnoty
pro
producenty I. Skupiny – v mg.1-1

450
900
500
1100
50
70
15
75
5
250
200

Kyanidy celkové
pH
Teplota vody
Tenzidy
AOX
Rozpuštěné anorganické soli
Rtuť
Měď
Nikl
Celkový chrom
Olovo
Zinek
Kadmium
Stříbro
-

-

HCNcelk
0C

RAS
Hg
Cu
Ni
CrIII, CVI
Pb
Zn
Cd
Ag

0,1
6,0-9,0
40
10
0,05
1200
0,05
0,2
0,1
0,3
0,1
0,5
0,1
0,025

Do veřejné kanalizace zakazuje mimo jiné vypouštění
o Přes bezodtoké jímky – žumpy
o Bez souhlasu provozovatele
o Jinak než přes řádně zřízené kanalizační přípojky. Jakékoliv vypouštění odpadních vod přes
domovní nebo uliční dešťové vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno
o Koncentrovaných odpadních vod shromažďovaných v bezodtokových jímkách
o odpadů (tzn. látek spadajících do režimu zákona o odpadech č. Sb., v platném znění). Do
této skupiny náleží i kuchyňský odpad v jakékoliv (i rozmělněné) podobě
o odpadních vod nad rámec uvedených koncentračních limitů
o dešťových vod
o balastních vod – přepady ze studní, drenáže,
o odpadních vod z chovu zvířat
o odpadních vod s obsahem ropných látek a tuků, bez předchozího předčištění (Lapol, ORL)
o odpadních vod technologických, odpadů z provozoven a
Jakékoliv napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem
provozovatele
Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy
s provozovatelem kanalizace

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu
§ 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení
§ 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, oznamuje dle § 47 odst. 1
citovaného správního řádu, v souladu s § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona
zahájení vodoprávního řízení
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 15-ti dnů od oznámení této písemnosti.
Do dokladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ Vlašim, Dvůr 413,
I. patro, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 16,30 hod. a úterý od 08.00 – 14.00 hod.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že jako účastníci řízení máte možnost se vyjádřit ke shromážděným podkladům řízení a
uplatnit své námitky a připomínky, bylo rozhodnuto podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění, o lhůtě k uplatnění námitek a připomínek, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení o určení lhůty pro uplatnění námitek a připomínek může účastník řízení podat podle
ustanovení § 76, odst. 5, správního řádu, ve lhůtě 15 dnů odvolání ke KÚSK, Zborovská 11, Prah 5 podáním
učiněným u OŽP MěÚ Vlašim. V něm uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5, správního řádu odkladný účinek.

Jana Vrbová
odborný referent OŽP MěÚ Vlašim
na úseku vodního hospodářství

Obdrží:
žadatel (na dodejku do vlastních rukou)
- Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby
účastníci řízení
- Veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
Obec Kladruby, Kladruby 70, 258 01 Vlašim
Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim
- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 20 Praha 5 - správce povodí
- Lesy ČR, s.p., Přemylova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, OŘ jižní Čechy
(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim,
OÚ Kladruby a OÚ Tehov a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského úřadu
Vlašim

Datum vyvěšení:……………………… Datum sejmutí: …………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Digitálně podepsal Jana Vrbová
Datum: 22.11.2022 15:55:03 +01:00

