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ROZHODNUTÍ – POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ČOV AREÁLOVÁ (K.Ú. KOZOMÍN, D 8.2)
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
Výrok
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“ a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu
D-IE Logistics Prague North s.r.o., IČO: 07508034 se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč
I. povoluje prodloužení zkušebního provozu
podle § 124 stavebního zákona před vydáním kolaudačního souhlasu části stavby „Areálová ČOV D8-2 + Výtlačné
potrubí“ - areálová čistírna odpadních vod na pozemku parc.č.299/1 v k.ú. Kozomín, vypouštění do vodního toku
Černávka ř. km 13,536, IDVT 10100477, pravý břeh, na pozemku parc.č. 352/4 v k.ú. Kozomín, ČHP: 1-05-04-0570-000, vodní útvar HSL_2080_Černávka od pramene po ústí do Labe, souřadnice vypouštění orientačně (S-JTSK, XY)
1025283, 744540
Stavba zahrnuje:
SO.01 – Areálová ČOV
Objekt nové čistírny odpadní vod bude je částečně zakrytý. Technologie ČOV je instalována do nově postavených
železobetonových nádrží, které jsou částečně umístěny pod úrovní stávajícího terénu a částečně přisypány nad
stávající terén. Na provozní budovu navazuje přístřešek pro kontejner odvodněného kalu a kontejnery shrabků.
Technologie je jemnobublinná aerace se sníženou tvorbou aerosolů. Provoz ČOV je plně automatický a je řízen
centrální počítačovou jednotkou
Vlastní mechanicko-biologické lince je předřazena flotační linka, na které se bude odstraňovat zvýšené znečištění
odpadních vod na přítoku z VAS – technologie a to tak, že odpadní vody z výroby budou separovány od fekálií. Fekálie
budou vedeny přímo na mechanicko-biologickou jednotku a vody tvořené průmyslovým znečištěním budou separátně
vedeny na flotační jednotku a následně na biologickou jednotku. Vyčištěné odpadní vody budou terciárně dočištěny
na mikrosítových bubnových filtrech a gravitačně budou natékat do čerpací stanice vyčištěných odpadních vod (SO.06)
a odtud budou tlakové dopravovány do Černávky.
Nádrže mechanicko-biologické linky ČOV se skládají ze selektoru, dvojice SBR reaktorů, dvojice kalojemů, havarijní
nádrže a nádrže na vyčištěnou vodu. Na podlaze v provozní místnosti je umístěna jednotka mikrosítové filtrace, odkud
bude odtékat vyčištěná odpadní voda do nově vybudované čerpací stanice vyčištěných odpadních vod (SO.06).
Technologie mechanicko-biologické ČOV se skládá z mechanického předčištění, dvou biologických linek, technologie
srážení fosforu, terciárního dočištění (mikrosítové filtrace) a technologie odvodňování kalu.
Flotační linka se skládá, homogenizační nádrže a nádrže na flotační pěnu. Technologie se bude skládat z mechanického
předčištění určeného pro flotační linku, z čerpadel homogenizační nádrže (nátoku na flotační jednotku) a z vlastní
flotační jednotky.
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Tlakový nátok na mechanicko-biologickou linku bude zajišťovat samostatná čerpací stanice umístěná v areálu, která
bude dopravovat splaškové vody na ČOV. Předpokládaný maximální průtok 10 l/s.
II. Podmínky z rozhodnutí č.j. MUKV 8262/2021 OŽP ze dne 5.02.2021 zůstávají nadále v platnosti mimo termínu
ukončení zkušebního provozu, který se stanovuje do 31.12.2022.
Odůvodnění:
Žadatel DI-E Logistics Prague North s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 07508034 v zastoupení Jiří
Linhart (nar. 30.4.1983), Hradešínská 2171/25, Praha 10 požádal MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí jako
příslušný vodoprávnímu úřad dne 26.10.2020 o prodloužení zkušebního provozu části stavby „Areálová ČOV D8-2 +
Výtlačné potrubí“ - areálová čistírna odpadních vod na pozemku parc.č.299/1 v k.ú. Kozomín z důvodu situace spojené
s omezeným provozem jednotlivých napojených provozů v souvislosti s opatřeními v rámci epidemie SaRS Cov2.
Stavebník současně požádal dne 30.1.2022 o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vodního díla „Areálová ČOV D82 + Výtlačné potrubí“ na pozemcích parc.č. 299/1, 299/61, 370, 299/59, 332/8, 332/10, 332/3, 327/1, 186, 175/1,
352/6, 352/4 v k.ú. Kozomín, Obec Kozomín, okres Mělník, kraj Středočeský, vodního tok Černávka, IDVT 10100477.
Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebylo možno v termínu povolení zkušebního provozu dokončit zkušební
provoz, vodoprávní úřad žádosti vyhověl. Podmínky z rozhodnutí č.j. MUKV 8262/2021 OŽP ze dne 5.02.2021 zůstávají
nadále v platnosti mimo termínu ukončení zkušebního provozu, který se stanovuje do 31.12.2022.
Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení vodoprávní správní úřad rozhodl
v souladu s ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém
se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu
Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou,
odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení (viz.
rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy n.Vlt.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové
schránce. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Ing. Blanka Nedbalová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
1. DI-E Logistics Prague North s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 07508034 v zastoupení Jiří
Linhart (nar. 30.4.1983), Hradešínská 2171/25, Praha 10,
2. Obec Kozomín, Kozomín č.p. 28, 277 45 Kozomín, IČO: 00662283,
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 70890005,
Dotčené orgány státní správy (doporučeně na dodejku):
1. KHS Stč. kraje, ÚP Mělník, Pražská 391, 276 41 Mělník,
2. HZS Stč. kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 02 Mělník,
3. ČIŽP, OI Praha, OOV, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6,
4. Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát pro Stč. kraj, náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3,
spis.
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