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PROTOKOL

.ledna 2012 v kanceliáři obecního uřadu Zlatá.
Přítomni: dle prezenčnílistiny, která je přílohou tohoto protokolu.
sepsaný

17

Předmětem

dnešního provedeného vodoprávního dozoru je prověření podaní
obce Z\atáze dne 5.12.
20II,tykajícíse provozu ěistírny odpadních voá situov*é ,ru pozemku ě. parc.
2O3/30v k. ú.
Zlatávlastnfta PROMISING UNION, s.r.o.' IČ:266 89 839, dáte jen Čov'
Dnešníjednríní bylo stanoveno pozviánkou zdejšíhoodboru ze dne
2.Iedna2012 pod
100/855911201l-poz- Pozvánku obdržeti všichni účastrrícivčas. omluve''i'

ě.

j.

Čžp'óiP;;i".

Právní stav: povoleník qqouštění odpadních vod ztéto Čov a stavba
čistírnyodpadních vod
dle $ 8 a$ 15 zák.č-254l2O0I Sb.,ovodáchaozměněněkteýchzákonů,vptatrrém
zněru
(dále jen vodní zríko-n)^vy-dď-1dejsj odbor dne 12. 6.2}O6pod
č. j. 100/52l2otzoos,právní
moci nabylo dne 7 - 7.2006, V rozhodnutí jsou stanoveny podmínky, včetně jakosti
vypouštěných odpadních vod, platnost povolení k vypouštěníodp. vod je
ori"r"nudo 3 1. 5.
2!}?: Toto vypouštění odpadních vod bylo lydáno pro 800 Eo. Kolauáačnírozhodnutí
této
CoV (1 250 Eo) bylo vydano zdejšímodborem ané zz.4.20\0pod č. j.100/8779/2010 ato
s podmínkami v rozhodnutí uvedenými.
Povolení k provozověnikanalízace pro veřejnou potřebu vydal Promising Union,
s.r.o.'
Krajský uřad Středočeského kraje odbor Životrrího prostředí a zemědělstří, dn"
16. 6.2009
pod č. j. 072227l200?KUSK/oŽPNlSj, odpovědn;fm zástupem je určen:
Ing. Jiří Štep,a, ,r*.
29.8. 196I, Růžová 842,284 01 Kubrá Hora.
Při jednríní byly předloženy nrásledujícídoklady:
provozní deník Čov. ostatrrí podklady k jednání, které požadovalzdejšíodbor předtoŽit
a
uvedl je konkrétně v pozvánce k vodoprávnímu dozoru, předloŽeny
DolóŽeny budou
".tyty. tj:
dodatečně zdejšímuodboru v termínu do 10 dnů ode dne anesnihojednáni'
rozbory odebrané ztéto Čov zarok 2011 ohledně kvality vypouštěných odpadních
vod (pfftok a odtok)
zánnarty o množství vypouštěných odpadních vod z Čov zarok201I
doklady o likvidaci všech kďů z ČoV, včetrrě shrabků' nezávadným způsobeq
doklad o náhradním zajištěnídodávky el. energie od 6. 10 20. I'0. zott.
-

-

-

Zdejšíodbor obdržel podnět ke kontrole uvedené Čov oa obce Z|atá' kde důvodem je
informace od společnosti ČpZ a. s., dodavatele elektřiny pro tuto ČoV o přerušeni aóaavry
elektrické energie pro toto odběmé místo. odběrné místo bylo odpoj"'o ,, období 6. 10.
2011
do 20. I0- 2011. Dle sdělení zésttlpce vlastníka Čov uyt zajištěn náhradní zdroj dodávky
elektřiny v tomto období.

Z předloženého provozního deníku wplýryá,že poslední záznamo údrŽbě
této ČoV je před
tímto obdobím zapsán 5. 10. 2O7l, dalšízáznam je z |0. 10. 2011
ato pouze o pŤerušení
dodávky elektřiny od uvedeného data 6. 10. 2OI1 a dalšízáznamo riorzuc
Čov 3. z20. I0'

20ll'

Jiné údaje o provedených úkonech v tomto období obsluhy na ČoV provozní
deník
Dle provozního řádu této ČoV pro trvalý provoz má obsluha provádět
kontrolu
i.:"b:*-'j:'

tétoCoV1xdenně.

Místníšetření: při Šetřenína místě samém bylo zjištěno, Že uvedena Čov je funkční,
V provozu' průtokoměr v době prohlídky vykazova| odtok
mnoŽství vyčištBnýchodp. vod
l/s, coŽ je V rozporu s výše citovaným rozhodnutím ohiedně povolenéiro

5,8

nakládání s vodami,
max' mnoŽství je povoleno 5.0 l/s, prům. 7,4 lls. Zástupce vlastníka ČoV
toto zdůvodnil
přítokem balastních vod do této ČoV, coŽ je třeba nepiodleně
řešit.
Současně je třeba uvést měřidlo kyslíkovésondy do funkčního
stavu, v době kontroly
vykazovalo nepravděpodobné údaje (cca 950 mg/l).

Dle sdělení vlastníka Čov doch ázi na čistírnutwaláobsluha cca lx za
3 dny,jedná se o
pracovníka společnosti, která smluvně zajišťujeprovoz Čov.
odpovědná ošoňu Ing. Jiří
Stěpán zde vykonávápouze odborný dozor vlastníka Čov'
Vyjádření účastníkůŤízení:
PROMISING L|NION s.r.o.: bez připomínek'
abec Zlatá: žádáme vodoprávní úřad, aby dohlédl na řádný provoz této ČoV
a ýsledcích a

prove dených nápravných opatřeních po Žaduj eme informovat.

Vodoprávní úřad: nazákladě dnešního provedeného vodoprávního dozoru zdejší
odbor
požaduje provést následující v těchto termínech:
l ) měřidlo kyslíkovésondy uvést do funkčníhostavu v termínu
do 31. ledna 2OI2,
2) zameztt nátoku balastních vod do splaškovékanalizace
ýměnou současných poklopů za

plné s ýimkou pouŽití poktopů pro odvětrání pro Ťádný provoz karnlizace
v termínu do 31'
5.2012, nebo jejich úpravou, která bezpečně nátoku balastních vod do kanalizace
zabrání.
Pokud ýměna poklopů neodstraní nátok balastních vod je nutné přistoupit k prohlídce
celé
trasy splaškové kanalizace a výipovat místa, kde dochází k natékání těchto uóo ao
kana7izace
a tyto nátoky odstranit s ohledem, Že se jedná povze o splaškovou kanalizaci
sloužící
odvádění odpadních vod. Tento postup bude dále konzuitován se zdejšímoclborem.

V termínu do

10 dnů poŽadujeme předloŽit uvedené podklady v obsahu protokolu'

o provedených úkonech bude zdejšíodbor v dohodnutých termínech písemně informován.
Skončeno, přečteno, podepsáno.
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Městský úřad^!1andjs nad Labem Stará Boleslav
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PREZENČNÍ L] S TINT

Název akce: vodoprávní dozor

-

ěistírna odpadních vod PROMISING

UNIoN

s.r.o.

Misto; Zlatá
Datum:

17 "

Iedna2}l2

Přítomni:

Jméno a příjmení

Organizace

Telefonní číslo

Podpis

fyzická osoba uvede
datum narození a místo
trvalóho bydliště

MěÚ Brandýs n. L" _ St. Boleslav
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