MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Stavba vodního díla ČOV
ČOV NA OHLÁŠENÍ
1)
2)

Žádost „Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod“ se podává
na vzorové žádosti dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
Žádost „Společné oznámení záměru“ dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Přílohy:
- Projektová dokumentace stavby ve 3 vyhotoveních;
- Hydrogeologický posudek – pokud se jedná o zasakování nebo rozstřik;
- Vyjádření příslušného správce vodního toku – pokud se vypouští do toku;
- Stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci;
- Provozní řád ČOV;
- Souhlasy vlastníků sousedních pozemků a obce na situaci (výkresu
z projekt. dokumentace);
- Vyjádření správců sítí – možno na internetu - zejm. ČEZ Distribuce a. s., Telco
Pro Services, a. s., CETIN a. s., GridServices s. r. o. (plyn);
- Prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech výrobku.

3)
4)
5)

Správní poplatek 400,- Kč
Povinnosti vlastníka: jednou za 2 roky nechat provést revizi ČOV oprávněnou
osobou
Doba platnosti – není omezena

ČOV NA STAVEBNÍ POVOLENÍ
1) Žádost o nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod) – pro vypouštění do toku
dle přílohy č. 17, pro zasakování do podzemních vod dle přílohy č. 18 vyhlášky
č. 183/2018 Sb.
2) Žádost o vydání společného povolení (stavební + územní) – podle příloha č. 6
vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Přílohy:
• Projektová dokumentace stavby ve 3 vyhotoveních;
• Hydrogeologický posudek – pokud se jedná o zasakování nebo rozstřik;
• Vyjádření příslušného správce vodního toku – jedná-li se o vypouštění
do toku;
• Stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy, s. p., Závod dolní Vltava,
Grafická 36, 150 21 Praha 5, tel. 257 099 111);
• Vyjádření správců sítí – možno na internetu – zejm. ČEZ Distribuce a. s.,
Telco Pro Services a. s., ČEZ ICT Services a. s., CETIN a. s.,
GridServices s. r. o. (plyn).
3) Správní poplatek 300,- Kč
4) Povinnosti vlastníka: dvakrát ročně (jaro, podzim) odebrat vzorek a výsledky rozboru
zaslat na příslušný vodoprávní úřad
5) Doba platnosti – nakládání s vodami (vypouštění) na 10 let

Vzorové žádosti si je možné vyzvednout na jakémkoliv vodoprávním úřadu nebo najít
na internetových stránkách Městského úřadu Sedlčany. Žádosti se podávají
na MěÚ Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství (vodoprávní úřad).
Vypracoval vodoprávní úřad MěÚ Sedlčany

