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Městský úřad Kolín 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz 
sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II 
 
 
FIALA PROJEKTY s.r.o. 
Lečkova 1521 
149 00  PRAHA 4  
IČ: 28997450 
 

Vaše čj. (zn.): 
Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
 
Oprávněná 
úřední osoba: 
 
Telefon: 
E-mail: 

 
OZPZ 83225/14-Ha 
OZPZ 16433/2014 
 
 
Ing. Radek Smutný, 
Štěpánka Holá 
321 748 330 
stepanka.hola@mukolin.cz 

   
 Počet listů: 

Příloh/listů: 
3 
0/0 

   
 Datum: 10.11.2014 
 
„Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny-kanalizace a ČOV Dolní Chvatliny“ v k.ú. Dolní 
Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, povolení ke změně stavby před jejím dokončením 
veřejnou vyhláškou. 
  
 

ROZHODNUTÍ 
veřejnou vyhláškou 

 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v tomto správním řízení  
 

povoluje 
 

obci Dolní Chvatliny, IČ: 00235351, Dolní Chvatliny 4 
 

změnu stavby, „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny-kanalizace a ČOV Dolní Chvatliny“ 
v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, obec Dolní Chvatliny, kraj Středočeský, která byla 
povolena rozhodnutím Městského úřadu Kolín, OŽPZ ze dne 31.01.2013 č.j. OŽPZ 55635/2012/Ha, 
před jejím dokončením podle § 118 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Změny oproti vydanému rozhodnutí jsou: 

1. Rozměry původní ČOV  byly 11,8 m x 6,7 m - nové rozměry 10,1 m x 11,55 m. 
      

2. Původně odkryté nádrže -nyní kompletně zastřešená ČOV včetně biologické linky. Čistírna je 
koncipována jako 2 linková se společnou denitrifikací, dále následují dvě oddělené nitrifikace, 
jež každá obsahuje svoji dosazovací nádrž. Kalová jímka je společná pro obě linky. 
 

3. Nově obsahuje ČOV jímku pro svoz fekálním vozem. 
 

4. Původní propojení bezpečnostního přepadu vodojemu do potrubí vyčištěné vody z ČOV 
odstraněno - nově samostatné potrubí odpadu z ČOV PVC DN 250 o délce 15,5 m. 
 

5. Původně obtok ČOV byl 17,0 m -  nově PE 110 o délce 13,5 m. 
 

      6. Původní projekt nezahrnoval podružné výtlaky z jednotlivých čerpacích stanic u nemovitostí a 
jednotlivé čerpací stanice - nově zahrnuty čerpací stanice u každé nemovitosti – celkem 197 
ks a podružné řady o celkové délce 3 672 m  
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a jsou umístěny na pozemcích par. č. 385, 382/1, 371/2, 35/4, 287/3, 35/2, 440, 287/11, 382/2, 417, 
50/14, 9, 8/2, 41/2, 27, 374, 287/2, 20, 84/2, 84/3, 372, 388, 431/1, 83/1, 83/2,75/4, 75/3,  52/17, 52/5, 
52/12, 52/9, 52/10, 52/22, 381, 52/24, 52/27, 52/29, 4/1, 4/2, 422/1, 371/1, 447, 450, 371/1, 441, 
183/32, 185/3, 123/7, 123/4, 123/5, 395, 373, 432/3, 35/1, 38, 36/11, 29, 30/4, 32/8, 282/3, 440, 1/1, 
1/9, 422/1, 1/10 a na pozemcích par. st. č.  86,  85,  84,  83, 82, 80, 79,  78,  77,  76, 75,  28/1, 10, 27, 
26/2, 26/1, 23, 13/1, 45, 51, 56, 72, 66, 65, 69, 106 (st. 106 PK), 63, 62, 138, 87, 101,100, 99, 167, 98, 
97, 96, 95, 168, 94, 93, 90, 91, 92, 54, 53, 50, 57, 58, 4/3, 4/1, 64/1, 7/1, 7/3, 7/2, 108, 103, 105, 104, 
73, 137,  22, 19, 52, 49 (st.49 PK), 47, 46, 33, 34, 31, 30, 18, 42 a 71 vše v k.ú. Dolní Chvatliny a na 
pozemcích parc. číslo 300/4, 300/5, 298/9, 298/10, 298/8, 56/7,56/1, 489/2, 45/2, 16/2,16/4, 522, 
444/2,17, 444/15, 444/4, 16/3,19,12, 11(KN250),16/1, 444/1(441/1 PK), 451,512, 476, 444/1, 457/2, 
444/5, 444/2 (444/2 PK), 200, 199/2, 50/1, 50/3, 469, 449/1, 454, 1/6, 469, 56/4, 52/4, , 51/1, 51/10, 
76/2, 51/12, 51/4, 454, 69/1, 38/1, 451, 45/1, 43,  a na pozemcích parc. st. číslo 28/1, 16,  27, 18, 87, 
91, 105,  65, 76, 64, 63, 71, 74, 72, 77, 53, 38, 31, 30,  4/2, 41, 29, 13,12/1, 99,11/1, 6, 10, 14,  58,  
57, 56,  55, 47, 39, 43, 46, 36,  37, 34, 33, 61, 69, 49, 59, 80, 32/1 (52/2 PK,489/3 PK), 54, 73, 78, 75, 
67, 102, 68, 79, 24, 25, 103 a 28/2 vše v k.ú. Horní Chvatliny a na pozemcích parc. číslo 45/5, 42/8, 
42/6, 41, 42/2, 31, 42/8, 291/1, 304/2, 56/1, 304/2, 310/2, 310/3, 97/3, 97/2, 310/14, 310/1, 310/13, 
310/20, 296, 43/9, 310/10, 310/4, 37/2, 310/5, 21, 304/2, 291/1 a na poz. par st. č. 75, 72, 69, 26, 67, 
53 , 63,  64, 20, 19, 15,  40,  62,  6/2,  49,  48,  47,  6/1,  7,  46, 44,  42, 8,  9,  11, 13,  29/1, 10, 36/1,  
35/2, 22,  33, 25, 24/1,  32,  28,  52,  29/2,  30, 39, 37, 34/1, 21, 18, 66, 70, 74, 73 a 27/1 vše v k.ú. 
Mančice. 

 
Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky: 
 
1) Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Ivan Fiala, 

Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521, Praha, ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávním úřadem a při realizaci budou 
dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a platné ČSN. 

2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: 
     -   Městský úřad Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 29.10.2014 č.j.: OD 91859/14-noj:  

       Výše jmenovaná stavba kanalizace včetně kanalizačních přípojek se v našem správním obvodu 
týká zájmů ochrany silnice  III/12538, III/33336, III/33337 a III/33339 v obcích Dolní Chvatliny, 
Horní Chvatlina a Mančice jejich umístěním kanalizace do silničních pozemků, dále pak 
místních komunikací, které však již nejsou předmětem našeho zájmu. 

 
       Stavbu a napojení kanalizačních přípojek požadujeme řešit časově souběžně se stavbou 

hlavních kanalizačních stok, aby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do silnice III.třídy. 
 
       V případě umístění hlavní kanalizační stoky mimo těleso silnice III. třídy bude příčné křížení 

těchto silnic kanalizačními přípojkami řešeno podvrty se startovacími jámami mimo silniční 
těleso. 

       U podélného umístění kanalizace do tělesa silnice III. třídy (vzhledem k existenci inž. sítí a 
prostorovým možnostem) budou kanalizační přípojky napojeny na hlavní kanalizační stoky 
v otevřeném výkopu a pod nedotčenou polovinou vozovky silnice budou řešeny podvrty.Po 
skončení stavby kanalizace včetně kanalizačních přípojek bude provedena celková oprava 
dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky spočívající v odfrézování povrchu 
vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Zásahy do silnic III. třídy požadujeme minimalizovat.  

          
          Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací 

(protlaky, atd.) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K 
žádosti doloží situační plánek okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno 
pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a 
telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou 
součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou 
správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje 
DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního 
značení.                                                                                              

          Ke stavbě ČOV v obci Dolní Chvatliny (změna rozměrů, zastřešení) nemáme námitek, tato 
stavba se bezprostředně nedotkne zájmů ochrany silnic III. třídy.  

 
     - Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č.j.:OZPZ 49485/14-

Tv ze dne 07.07.2014:  
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      - nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno 
v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné 
přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity 
v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění. 

  3) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření O2 Czech Republik, a.s. a bude se          
postupovat v souladu s podmínkami ve vyjádření č.j. 624401/14 ze dne 24.06.2014. 

4)  Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. a bude postupovat 
v souladu s podmínkami vyjádření  ze dne 08.07.2014 zn. 5000971319. 

5)  Budou dodrženy podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  zn.        
1066980744 ze dne 09.07.2014. 

6) Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku KSÚS, Zborovská 11, Praha  ze dne 18.07.2014 
zn.:  3390/14/KSÚS/KHT/NOV : 

           -  křížení komunikací v naší správě bude provedeno protlakem 

           -  startovací jámy budou umístěny v min vzdálenosti 1 m od okraje vozovky 

           -  potrubí bude uloženo v chráničce v min hloubce 140 cm pod povrchem silnice 

           -  při podélném uložení povede vedení mimo těleso silnice za vnější hranou příkopů, zelených 
pásech, chodnících, nebude-li toto řešení technicky možné, doporučujeme podélné uložení 
provést řízeným protlakem z důvodu finanční náročnosti v případě konečných úprav povrchů 
vozovky silnice při uložení do podélných výkopů 

          - při uložení do podélných výkopů (rozsah zásahů minimalizovat), bude narušení povrchu   
vozovky provedeno naříznutím, výkop bude zasypán hutněným štěrkopískem po vrstvách, 10 
cm pod niveletu vozovky bude zhotoven beton prostý, tl. minimálně 25 cm, povrch bude 
uzavřen v místě výkopu ACO 11, tl.2x5 cm a v místě přesahu ACO 11, tl. 5cm 

            -  u podélných výkopů bude provedena homogenizace v poloviční nebo celé šíři vozovky podle 
míry jejího narušení, u montážních jam bude konečná úprava povrchu vozovky provedena 
s přesahem min 40 cm za hranu výkopové rýhy  

            - spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou 

            - po dobu stavby ručí investor a dodavatel stavby za čistou vozovku 

            - záruka na provedené práce bude 60 měsíců. 

            - dopravní řešení bude projednáno a odsouhlaseno DI Policie ČR a MěÚ Kolín, odbor dopravy 
            - mezi investorem a KSÚS byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.12/1640/KN/No/BS, po dokončení stavby, geometrickém zaměření a před 
kolaudačním řízením předá investor KSÚS- CMS Poděbrady podklad o skutečném rozsahu 
zásahů do pozemků ve vlastnictví Stř. kraje 

            - po ukončení stavebních bude za účasti investora předán protokolárně pozemek zpět správci 
komunikace, bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání. 

 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: obec Dolní Chvatliny, IČ: 00235351, Dolní 
Chvatliny 4 
 
Odůvodnění: 
Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, kterou na základě plné moci zastupuje v tomto řízení spol. 
FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521, Praha 4 podala dne 17.09.2014 návrh o povolení změny 
stavby před jejím dokončením stavby „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny- Kanalizace a 
ČOV Dolní Chvatliny“ v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, která byla povolena 
rozhodnutím č.j. OŽPZ 55635/12/Ha ze dne 31.01.2012. 
 
Změny oproti vydanému rozhodnutí jsou: 

6. Rozměry původní ČOV  byly 11,8 m x 6,7 m - nové rozměry 10,1 m x 11,55 m. 
      

7. Původně odkryté nádrže -nyní kompletně zastřešená ČOV včetně biologické linky. Čistírna je 
koncipována jako 2 linková se společnou denitrifikací, dále následují dvě oddělené nitrifikace, 
jež každá obsahuje svoji dosazovací nádrž. Kalová jímka je společná pro obě linky. 
 

8. Nově obsahuje ČOV jímku pro svoz fekálním vozem. 
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9. Původní propojení bezpečnostního přepadu vodojemu do potrubí vyčištěné vody z ČOV 
odstraněno - nově samostatné potrubí odpadu z ČOV PVC DN 250 o délce 15,5 m. 
 

10. Původně obtok ČOV byl 17,0 m -  nově PE 110 o délce 13,5 m. 
 

      6. Původní projekt nezahrnoval podružné výtlaky z jednotlivých čerpacích stanic u nemovitostí a 
jednotlivé čerpací stanice - nově zahrnuty čerpací stanice u každé nemovitosti – celkem 197 
ks a podružné řady o celkové délce 3 672 m.  

 
Investor se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy 
                -     MěÚ Kolín, OŽPZ –  vyjádření ze dne 07.07.2014 
                -     plná moc ze dne 05.06.2014 
                -     MěÚ Zásmuky- stavební úřad, souhlas ze dne 07.01.2014 
                -     Povodí Labe s.p. ze dne 16.07.2014 

- O2 Czech Republic a.s. ze dne 24.06.2014 
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 09.07.2014 
- HZS Stř. kraje ze dne 20.06.2014 
- KSÚS, Zborovská 11, Praha ze dne 18.07.2014  
- Ústav archeologické pam. péče  ze dne 22.10.2014 
- VUSS Pardubice ze dne 15.07.2014  
- RWE, Distribuční služby ze dne 08.07.2014 
- Doklad o zaplacení poplatku ze dne 06.11.2014 
- ČEPRO, a.s. ze dne 24.07.2014  
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 29.10.2014 
- NET4GAS ze dne 24.06.2014 

 
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 08.10.2014 oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby před 
jejím dokončením dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení a stanovil termín pro 
uplatnění námitek a připomínek do 10.11.2014. Jelikož je mu stavba dobře známa a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných změn, upustil od místního šetření a ústního jednání.  
 
V průběhu řízení byla přezkoumána žádost o povolení změny a o podané žádosti bylo rozhodnuto tak, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do l5-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov podáním učiněným u 
Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným 
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. 
 
 
 
 
 
 otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Smutný 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
 
 
 
Vyvěšeno dne …………………  Sejmuto dne ………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
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Doručuje se: 
 
Účastníkům řízení 
FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521, 14900 Praha 415 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín, Karlovo 
Náměstí 44, Kolín I., 28000 Kolín 
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje) 
územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín IV 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 
Praha 5 
O2 Czech Republic a.s., Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno 
Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, Brandlova 35, 280 00 Kolín I 
MěÚ Kolín odbor dopravy, Kolín, Kolín 
VUSS Pardubice, Pardubice, 530 02 Pardubice 
Město Zásmuky stavební úřad, Komenského náměstí 133, 28144 Zásmuky 
Městský úřad Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti 
dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)     
Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 28144 Zásmuky (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů 
a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)   
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448, 
10000 Praha 10 
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