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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. c, § 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"), a speciální stavební úřad příslušný podle §
15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122
stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.9.2021 podala Obec Záluží, IČO
00234052, Záluží 42, 267 61 Cerhovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává
podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
k o l a u d a č n í s o u h l a s,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
ČOV Záluží
(dále jen "stavba") na pozemcích stp.č. 32/1, p.č. 25/1, 48/3, 97/1, 97/4, 110/11, 248, 249/3, 257/2, 279/1,
295/1, 295/78, 295/80, 626/2, 626/55, 626/67, 762, 763/1, 767, 773/1, 774/1, 774/2, 776, 780/2, 788/1,
792/1 792/13 v katastrálním území Záluží u Hořovic provedené podle stavebního povolení spis.zn.
MUHO/6748/2013 ze dne 2.4.2013, prodloužení platnosti stavebního povolení pod spis. zn.
MUHO/9797/2017 ze dne 9.5.2017. Zkušební provoz byl uložen rozhodnutím pod spis. zn.
MUHO/22086/2020 ze dne 26.10.2020.
Vymezení účelu užívání stavby:
Přečištění splaškových vod na ČOV Záluží.
Spolu se žádostí bylo předloženo:
 Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Záluží zpracované Ing. Petrou Paškovou, Ph.D. ,
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., září 2021.
 Vyjadření ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha zn. ČIŽP/41/2021/9427 ze dne 30.9.2021.
 Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podnik
71552/2021/340/Bl, PVL-15662/2021/SP ze dne 13.10.2021.
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Odůvodnění:
Dne 20.9.2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu ČOV Záluží.
Vodoprávní úřad v souladu s § 122 odst. 6 stavebního zákona upustil od konání závěrečné kontrolní
prohlídky. Spolu se žádostí bylo mimo jiné předloženo Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Záluží, ze
kterého vyplývá, že v době zkušebního provozu nebyly prováděny žádné úpravy na ČOV. Veškeré
doklady ke stavbě ČOV byly předloženy na kontrolní prohlídce před uvedením ČOV do zkušebního
provozu.
Ve vyhodnocení zkušebního provozu ČOV se v kap. 5 Závěr uvádí: „Znečištění přiváděné na ČOV Záluží
odpovídalo ve sledovaném období svým charakterem splaškovým vodám. ČOV Záluží velmi dobře
odstraňuje jak organické, tak anorganické znečištění.
Vodoprávní úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání ČOV ani rozpor se závaznými stanovisky
dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude
ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:
Obec Záluží, IDDS: dugb49z
sídlo: Záluží č.p. 42, 267 61 Cerhovice
dotčené správní úřady
Obecní úřad Záluží, IDDS: dugb49z
sídlo: Záluží č.p. 42, 267 61 Cerhovice
na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Východní Předměstí-Plzeň
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS:
hhcai8e
Sídlo: Politických vězňů č.p. 455, 266 44 Beroun

