MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/7723/2015/DH
čj.: MUHO/25599/2015
vyřizuje: Ing. Dlouhá
datum: 30.11.2015
tel: 311 545 316
e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
Obec Točník
IČO 00509833
Točník 57
267 51 Zdice

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
1) Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy
podle § 25 odst. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích po provedeném řízení
investorovi Obci Točník schvaluje podle § 39 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. „Kanalizační řád obce
Točník - stoky „A, B, B1, B2, B3, C, D“ na kanalizaci v obci Točník zpracovaný Ing. Vladimírem
Michalcem, MM Consult, Hejtmanská 262/14, 198 00 Praha 9, ČKAIT 0000122, 03/2001.
2) Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v
provedeném vodoprávním řízení Obci Točník
a) uděluje povolení
podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod (přečištěných na domovních
ČOV) uvedenými kanalizačními stokami „A,B (B1-3),C aD“ do Stroupinského potoka, ve správě
Povodí Vltavy, státní podnik
Přípustné množství vypouštěných odpadních vod
Stoka
A
B
C
Q prům. l/s
0,05
0,1
0,035
Q max. l/s
0,075
0,15
0,053
Q den
l/den
4500
9000
3000
max. Q měsíc m 3 /měs. 6,75
13,50
4,50
Q rok m 3 /rok
1642,5
3285
1095

D
0,03
0,045
2250
3,38
821,3

Kvalita vypouštěných odpadních vod
Přípustná (průměrná) hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků („p“)
Stoky
A
B
C
D
BSK 5 mg/l
28
28
28
28
NL
mg/l
26
26
26
26
CHSK Cr mg/l
140
140
140
140
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Přípustná (maximální) hodnota koncentrací pro rozbor prostých vzorků („m“)
Stoky
A
B
C
D
BSK 5 mg/l
60
60
60
60
NL
mg/l
60
60
60
60
CHSK Cr mg/l
180
180
180
180
Přípustné množství vypouštěného znečištění
Stoky
A
B
C
D
BSK 5 kg/rok
46
92
30,7
23
NL
kg/rok
42,7
85,4
28,5
21,4
229,95
459,9
153,3
115,0
CHSK Cr kg/rok
Stoky „ B1, B2a B3“ jsou napojeny do stoky „B“.
b) podle § 15 odst. 1 vodního zákona
mění
kanalizační stoky „A, B, B1, B2, B3, C, D“ z kanalizace pro odvádění dešťových vod na kanalizaci
jednotnou pro odvádění dešťových vod a odpadních vod přečištěných na domovních ČOV.

Toto povolení se v souladu s § 8 odst. 1) a § 9 odst. 1 zákona č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a
§ 9 odst. 1,2 vodního zákona uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Za provoz kanalizace a kvalitu vypouštěných odpadních vod z kanalizace odpovídá obec Točník.
2. Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze přes domovní ČOV, řádně povolené a
zkolaudované odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice.
3. Do kanalizace mohou být napojeny domovní ČOV jen do výše celkového povoleného množství odpadních
vod při dodržení stanovených limitů kvality.
4. Vypouštěním přečištěných odpadních vod ze soustavy DČOV nesmí dojít ke zhoršení stávajících
vodohospodářských poměrů.
5. Vypouštění přečištěných odpadních vod z domovních ČOV do stávající kanalizační stoky je povoleno jako
dočasné, do doby vybudování centrální ČOV.
6. Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává do 30. 11. 2018.
7. Přípustná (průměrná) hodnota „p“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženou,
pokud ve dvouhodinovém směsném vzorku získaném sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků
v intervalu 15 minut nebude zjištěno její překročení.
8. Maximální přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženou,
pokud při rozboru prostého vzorku nebude zjištěno její překročení.
9. Vlastník (provozovatel) kanalizace zajistí prostřednictvím oprávněné osoby provedení odběru a
vyhodnocení směsného a prostého vzorku vypouštěných odpadních vod takto:
- místo odběru: vyústění kanalizační stoky A, B, C, D
- typ vzorku:
A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků
v intervalu 15 min.)
- četnost odběru: (mezi 8-14 hod.)
1x v období leden – březen
1x v období červen – srpen
Kopie výsledku rozboru předloží vlastník (provozovatel) kanalizace odboru výstavby a ŽP MěÚ Hořovice,
vždy k 31.10. každého roku.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Točník, Točník čp. 57, 267 51 Zdice
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Odůvodnění:
Dne 3.4.2015 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu na kanalizační stoky v obci Točník.
Spolu se žádostí byl předložen návrh kanalizačního řádu zpracovaného Ing. Vladimírem Michalcem, MM
Consult, Hejtmanská 262/14, 198 00 Praha 9, ČKAIT 0000122, 03/2001, stanovisko správce povodí a
vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podnik, Plzeň ze dne 12.9.2014 pod zn. 110095/2014-343/Bl,
SP-2014/15413 a závazné stanovisko SCHKO Křivoklátsko ze dne 17.9.2015 pod č.j. 02294/KV/15.
Kanalizační řád obsahuje zároveň návrh limitů množství a kvality vypouštěných odpadních vod uvedenými
kanalizačními stokami do Stroupinského potoka. Vypouštění odpadních vod z hlediska kvality vypouštěných
odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Do výše uvedené kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze přes domovní ČOV povolené a
zkolaudované odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice.
Povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod se vydává dle § 9 odst. 2 vodního zákona do 30.11.
2018.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu
poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do
10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska.
Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního
zákona, brát zřetel.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními
úřady 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 proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní
Předměstí
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje se sídlem v Praze 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.
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Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení(dodejky)
Obec Točník, IDDS: pziakhe
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
dotčené správní úřady
Obecní úřad Točník, IDDS: pziakhe
Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno

