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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I. Oznámení zahájení řízení o schválení kanalizačních a provozních řádů obce Hulice (kanalizace
Hulice, kanalizace Rýzmburk a provozní řád ČOV Hulice MB ČOV KOMBILOK)
Obec Hulice, se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ: 00231801, v zastoupení spol.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Divize 02 – se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov,
podala u odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost o schválení provozních a kanalizačních řádů
stokové sítě pro obec Hulice a to kanalizace Hulice, kanalizace Rýzmburk a provozní řád ČOV Hulice –
MB ČOV KOMBILOK, dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v dané věci dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád).
Vlastníkem kanalizace Hulice je obec Hulice, se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ:
00231801. Provozovatelem kanalizace Hulice je obec Hulice, se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový
Štěpánov, IČ: 00231801.
Vlastníkem kanalizace Rýzmburk je obec Hulice, se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ:
00231801. Provozovatelem kanalizace Rýzmburk je obec Hulice, se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový
Štěpánov, IČ: 00231801.
Vlastník a provozovatel ČOV Hulice je obec Hulice, se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ:
00231801.
Výše uvedený provozní řád kanalizace Hulice zpracoval Ing. Mgr. Pavel Dvořák, schválil Ing. Jan Cihlář
(ředitel divize 02), za firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., v termínu 15.01.2020. Provozní
řád kanalizace Rýzmburk zpracoval Ing. Mgr. Pavel Dvořák, schválil Ing. Jan Cihlář (ředitel divize 02),
za firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., v termínu 12.11.2019. Provozní řád ČOV Hulice
zpracoval Ing. Mgr. Pavel Dvořák, za firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., v termínu
14.01.2020.
Kanalizační řád pro obec Hulice, Rýzmburk a místní část Kalná – obec Soutice zpracoval Ing. Mgr.
Pavel Dvořák, schválil Ing. Jan Cihlář (ředitel divize 02), za firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a. s., v termínu 12.11.2019.
Provozní řád kanalizace Hulice
Obec Hulice má vybudovanou kanalizační síť na celém území obce. Na kanalizaci jsou napojeny téměř
všechny nemovitosti (RD), kromě areálu ZD Trhový Štěpánov, který má vlastní jímky. Délka
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kanalizačních stok v obci je 2,3 km. Kanalizační síť z Hulic je kanalizačním řádem dl. 2 km napojena na
ČOV Hulice v k. ú. Nesměřice. Podrobnosti viz. provozní řád ČOV.
Provozní řád kanalizace Rýzmburk
Místní část Rýzmburk má vybudovanou kanalizační síť na celém zastavěném území obce. Na
kanalizaci jsou napojeny všechny nemovitosti (RD). V místní části Rýzmburk je zaveden gravitační
způsob odvádění odpadních vod splaškové kanalizace do ČOV Rýzmburk. Podrobnosti viz. provozní
řád ČOV.
Provozní řád ČOV Hulice
ČOV Hulice je umístěna pod hrází VD Švihov v k. ú. Hulice a k. ú. Nesměřice. Na ČOV je odváděna
odpadní voda z jednotné stokové sítě obce Hulice (počet obyvatel připojených na kanalizaci a
následně na ČOV 269). Vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu – řeka Želivka. Správcem
vodního toku Želivka je Povodí Vltavy, s. p. Podrobnosti viz. provozní řád ČOV.
Kanalizační řád pro obec Hulice (Hulice, Rýzmburk a místní část Kalná – obec Soutice)
Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod
vypouštět odpadní vody do kanalizace. Součástí kanalizačního řádu jsou nejvyšší přípustné znečištění
a nejvyšší přípustné množství odpadních vod odváděné do kanalizace. Případně další podmínky pro
provoz kanalizace.
Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace Hulice
269 EO připojených na kanalizační síť Hulice.
Specifická spotřeba vody 121 l/os./den.
Délka kan. sítě 4,3 km.
Kanalizace Hulice zakončena ČOV Hulice. Recipient čištěných odpad. vod řeka Želivka.
Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace Rýzmburk
71 EO připojených na kanalizační síť Rýzmburk.
Specifická spotřeba vody 121 l/os./den.
Délka kan. sítě 0,7 km.
Kanalizace Rýzmburk zakončena ČOV Rýzmburk. Recipient čištěných odpad. vod Rýzmburský potok.
Producenti odpadních vod, kteří jsou připojeni na kanalizace nebo ČOV ve vlastnictví obce Hulice:
- Hulická Hospoda, se sídlem Hulice 21, 257 63 Trhový Štěpánov;
- MŠ Hulice, se sídlem Hulice 102, 257 63 Trhový Štěpánov;
- ČS Shell – Kalná, se sídlem Kalná 21, 257 63 Soutice;
- KB-BH, s.r.o. (kovovýroba), se sídlem Hulice 29, 257 63 Trhový Štěpánov;
- Úpravna vody Želivka, a.s., se sídlem Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov;
- objekt Povodí Vltavy, s.p. VD Želivka Hulice, se sídlem Hulice 67, 257 63 Trhový Štěpánov;
- Vodní dům – návštěvnické středisko, se sídlem Hulice 118, 257 63 Trhový Štěpánov;
- Včelí svět – interaktivní expozice, se sídlem Hulice 55, 257 63 Trhový Štěpánov.
Žádnému výše uvedenému producentu odpadních vod (kat. B), včetně místních částí nebylo ukládáno
vzorkování odpadních vod ani instalace zařízení pro měření jejich množství. Ostatní podrobnosti viz.
předložený kanalizační řád.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu
§ 104 odst. 2, písm. c) zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a ustanovení § 25 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, oznamuje dle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, v souladu
s § 115 odst. 8 zákona 254/2001 Sb. vodního zákona
zahájení vodoprávního řízení.
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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 10-ti dnů od oznámení této písemnosti.
Na pozdější uplatněné námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude možno vzít zřetel.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit u odboru ŽP MěÚ Vlašim –
vodoprávním úřadu, Dvůr č. 413, 1. patro kancelář č. 105 ve dnech:
pondělí od 8.00 – 13.00 hod a středa od 12.00 – 17.00 hod. Upozorňujeme, že úřední hodiny jsou
v nouzovém stavu upraveny a je třeba sledovat jejich aktualizaci na webových stránkách Města
Vlašim.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Odůvodnění:
Dle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí –
vodoprávní úřad, určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud nestanoví zákon a je-li toho
zapotřebí. Proto místně příslušný vodoprávní úřad určil účastníkům řízení v souladu s § 39 odst. 1
správního řádu lhůtu 10-ti dnů k uplatnění námitek a připomínek v tomto řízení od oznámení této
písemnosti.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu, Zborovská 15, 150 00 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu
Vlašim, odboru životního prostředí.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Poznámka:
Oznámení je doručeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu 15. dnem od jeho zveřejnění
veřejnou vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Vlašim.

Jitka Vobořilová, DiS.
Oprávněná úřední osoba

-

-

Rozdělovník:
zástupce žadatele
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Divize 02 – se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov
(datovou schránkou)
účastníci řízení:
obec Soutice (datovou schránkou)
veřejnou vyhláškou
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-

na vědomí:
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
obec Hulice (datovou schránkou) – s žádostí o vyvěšení VV
MěÚ Vlašim – OŽP (IV)
Spis OŽP

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a obce
Hulice a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
MěÚ Vlašim a obec Hulice se tímto žádají o vyvěšení této vyhlášky na svých úředních deskách po
dobu 15-ti dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně po uplynutí lhůty zašlete na Odbor
ŽP MěÚ Vlašim.

Vyvěšeno dne …………………..

Sejmuto dne …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Digitálně podepsal DiS. Jitka Vobořilová
Datum: 10.12.2020 12:34:01 +01:00
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