MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY
Odbor Životního prostředí - vodoprávní úřad
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ROZHODNUTÍ
ZKUŠEBNÍ PROVOZ

výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně a
místně příslušný podle § 104 odst.2c), §106 odst. l zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. l zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 odst.lpísm.b) zákona č.500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( správní
řád) přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 25.9.2019 podala společnost
VINTEX s.r.o., IČO 25620614, Letní Č.p. 62/12, Praha 10-Nedvězí u Říčan, 103 00 Praha 113,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzeni:
I.

Podle § 124 stavebního zákona
povoluje

zkušební provoz stavby vodního díla
změna dokončené stavby

- stavební úpravy ve stávajícím vodojemu
(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. 84/143 v katastrálním území Babice.
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Útvar podzemních vod
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) - VDJ

Středočeský
Babice
600601
Babice
parč. č. 89/9
1-04-07-0480-0-00
4510
45100
1054181, 722494
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Stavba obsahuje:
Úprava a oprava vnitřních trubních rozvodů ve stávajícím vodojemu Babice za účelem zajištění
dostatečného množství pitné vody pro obyvatele obce Babice. Do vodojemu bude nově přivedena voda ze
stávajícího vrtu HJ2. Voda z vrtu bude v poměru 1:2,06 (voda z vrtu: voda z vodovodního řadu).
Z vodovodního řadu bude odebíráno 1,34 lis, z vrtu HJ2 0,65 ĺi's, celkem tedy 1,99 lis. Mícháním v daném
poměru dojde úpravě pH a obsahu dusičnanů na normové hodnoty. K míchání vody z obou zdrojů bude
docházet v akumulační nádrži vodojemu.
Pro odstranění zvýšeného množství radonu obsaženého ve vodě z vrtu HJ2 je navržen horizontální
plastový provzdušňovač, který slouží k intenzivnímu provzdušňování vody kyslíkem. Ve vodojemu
budou instalovány nové trubní rozvody včetně armatur.
Součástí těchto úprav jsou i stavební úpravy a opravy, budou vybudovány nové prostupové otvory ve
stěnách armaturní komory, oprava stropu, oprava stěn akumulace a úprava vstupního otvoru. Součástí
rekonstrukce je rovněž nová elektroinstalace a systém měření a regulace.
Technologická část
Úpravy technologických rozvodů ve vodojemu
Snížení koncentrace radonu
Horizontální provzdušňovací zařízení s perforovaným mezidnem
Desinfekce dávkováním chlornanu sodného
Dávkovací čerpadlo

Nádoba na uskladnění chlornanu sodného
Analyzátor chloru
Doprava vody — Čerpání
Trubní rozvody

C)
O
o
O
O
O
o

OCEL AISI 304
OCEL AISI 304
OCEL Alši 304
OCEL AJSI 304
PVC DN 200
PVC DN 150
PP-R
90mm

DN
DN
DN
DN

100
80
50
25

9,5m
4,5m
8,5m
0,5m
1,0m
3,5m
1,0m

Automatická tlaková stanice
Čerpadla s frekvenčními měniči HYDRO MPC-E 3 CRJE lO-S - 3ks, související elektrorozvody
Stavební část
Stavební úpravy ve vodojemu
Oprava stropu 1. NP včetně izolace

Stavební úpravy pro nové trubní rozvody
úprava vstupního otvoru do vodojemu - poklop
oprava stěn komor vodojemu - stěrka

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:
1.

Doba trvání zkušebního provozu stavby: l rok ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2.

V průběhu zkušebního provozu budou odstraňovány zjištěné závady.

3.

V průběhu zkušebního provozu bude žadatel dodržovat provozní řád vodního díla pro zkušební
provoz.
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4.

Během zkušebního provozu budou lx měsíčně prováděny krácené rozbory vzorku surové vody z vrtu
a vzorku upravené vody odebrané na výstupu z VDJ. Výsledky rozborů budou průběžně předávány
na místní vodoprávní úřad a Krajskou hygienickou stanici středočeského kraje se sídlem v Praze

5.

Během zkušebního provozu bude 2x proveden úplný rozbor vzorku surové vody z vrtu a vzorku
upravené vody odebrané na výstupu z VDJ. Výsledky rozborů budou průběžně předávány na místní
vodoprávní úřad a Krajskou hygienickou stanici středočeského kraje se sídlem v Praze

6.

K žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu předloží žadatel kromě předepsaných dokladů
vyhodnocení Časového úseku zkušebního provozu vodního díla a provozní řád pro trvalý provoz
vodního díla.

ÚČastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu dle § 27 odst.l správního řádu:
VINTEX s.r.o., Letní Č.p. 62/12, Praha 10-Nedvězí u Říčan, 103 00 Praha l 13

Odůvodnění:
Dne 25.9.2019 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal Městský
úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad stavební povolení dne 14.8.2019 pod spis.
zri. OŽP-61033/2019-Ma, č.j. 235196/2019-MURI/OVÚ/809. Vodoprávní úřad v provedeném řízení
přezkoumal předloženou žádost a na základě souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů
zkušební provoz povolil.
Vodoprávní úřad oznámil zahájeni známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 10.10.2019 , o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j.
340408/2019.
Bylo doloženo:
l.

Dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vypracovala spol. AKVOPRO s.r.o.,
IČO 24232343 v říjnu 2019

2.

Provozní řád pro zkušební provoz vypracovaný spol. AKVOPRO s.r.o., IČO 24232343

3.

Stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ev. č. KO-404-3/2019/PD ze dne
10.10.2019

4.

Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - součástí protokolu č.j. 340408/2019

5.

Návod k obsluze ATS

6.

Návod k obsluze elektropohonů, dávkovacího čerpadla, odradonovaciho zařízení

7.

protokol o proplachu a desinfekci potrubí ze dne 24.9.2019

8. tlaková zkouška potrubí ze dne 24.9.2019
9.

prohlášení o shodě, atesty použitých materiálů

10. Zpráva o revizi elektrické instalace č. 533/19, vypracoval RTEZ Jan Čapek, cv. č. 1534//8/14/REZ-E2A
l ]. Stavební deník - kopie
12. Zápis o provedení Školení provozovatele - obsluhy VDJ Babice
13. Protokol komplexních zkoušek ze dne 24.9.2019
14. Provozní řád pro zkušební provoz
15. Stanovisko provozovatele spol. VODA CZ SERVICE s.r.o. ze dne 8.10.2019
16. Povolení k provozováni vodovodu pro veřejnou potřebu k. ú. Babice vydaného Krajským úřadem
Středočeského kraje pod č.j. l53214/2018/KUSK ze dne 4.12.2018
17. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- KČ
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláni 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 ustanoveni. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vyhodnoceni výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

..

otisk úředního razítka

Ing. Olga Rathouská v.r.
vedoucí odděleni Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 9 ve výši 1000,KČ byl zaplacen dne 4.11.2019.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
VINTEX s.r.o., IDDS: dwqan95
sídlo: Letní č.p. 62/12, Praha 10-Nedvězí u Říčan, 103 00 Praha 113
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č,p. 1970, 272 01 Kladno l
ostatní
VODA CZ SERVICE s.r.o., IDDS: bt7ba7c
sídlo: Hořenice č.p. 45, 55 l 01 Jaroměř 1

