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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I. Zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Rataje, , ve
vlastnictví obce Rataje.
Dne 08.11.2022 podala právnická osoba – Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ: 00232611
zastoupená společností Projekce Máša s.r.o., Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9, IČ 26976421, u
Odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou
potřebu pro obce Rataje, ve vlastnictví obce Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim, IČ 00232611, dle
ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném
zněni
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyh. č. 428/2001 Sb.) 2125-739570-00232611-3/1
Identifikační číslo majetkové evidence ČOV (dle vyh. č. 428/2001 Sb.)
2125-739570-00232611-3/1
Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Rataje. Stoková
síť je zakončena kořenovou čistírnou odpadních vod.
Na stokovou síť je napojeno 63 bodů (kanalizačních přípojek), jedná se o napojení všech nemovitostí v obci
Rataje. Předpokládané množství vypouštěných vod je 20,4 m3/den (7 446 m3/rok). Splaškové odpadní vody
z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok. Vyčištěná
odpadní voda z KČOV je vypouštěna do Ratajského potoka IDVT 10272188. Kanalizace je umístěna v Kraji
Středočeském, okrese Benešov, obci Rataje ČHP 1-09-03-0020-0-00 – Štěpánovský potok, HGR 6320,
krystalinikum v povodí dolní Vltavy.
Kanalizační řád je dokument, kterým se řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Rataje a spolu se
smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro užívání kanalizace a vypouštění
odpadních vod do ní.
Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace, právní vztah mezi
provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a míru znečištění odpadních vod.
-

Všem producentům odpadních vod stanovuje limity jakosti odpadních vod, které nesmí být
překročeny, v těchto ukazatelích:

Ukazatel:

Symbol

Max. koncentrační
v prostém vzorku

Teplota
Reakce vody
Biologická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Dusík amoniakální
Dusík celkový
Fosfor celkový

OC
pH
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4
Ncelk
Pcelk

40
6,0-9,0
500
1000
400
40
50
10

limit

(mg/l)

Rozpuštěné anorganické soli
Sírany
Chloridy
Fluoridy
Kyanidy veškeré
Kyanidy toxické
Nepolární extrahovatelné látky
Extrahovatelné látky
Fenoly jednosytné
Aniontové tenzidy
Adsorbovatelné organicky vázané
halogeny
Arsen
Kadmium
Chrom celkový
Kobalt
Měď
Molybden
Rtuť
Nikl
Olovo
Selen
Zinek
Hliník
Stříbro
Chlorované uhlovodíky
Polychlorované bifenyly
Kobal
Salmonela

-

-

RAS
SO42ClFCNCNNEL
EL
FN 1PAL-A
AOX

1500
400
200
2,0
0,2
0,1
10
50
1
10
0,2

As
Cd
Crcelk
Co
Cu
Mo
Hg
Ni
Pb
Se
Zn
Al
Ag
CLU
PCB
Co

0,05
0,05
0,1
0,01
0,5
0,1
0,01
0,1
0,1
0,01
1,0
0,5
0,1
0,005
0,005
0,01
Negativní nález

Do veřejné kanalizace je zakázáno mimo jiné vypouštění
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
Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádné zřízení kanalizační
přípojky

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)
- Projekce Máša s.r.o., Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9, IČ 26976421 – společnost zatupující vlastníka veř.
kanalizace

účastníci řízení
- Veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ 00531669- provozovatel kanalizace
- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 20 Praha 5 - správce povodí
(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 a OÚ
Rataje 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.

(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.)

Digitálně podepsal Jana Vrbová
Datum: 14.11.2022 10:36:17 +01:00

