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ROZHODNUTI
Městslcý uřad NýŤany, placoviště Plzeň, odbor životního plostŤedíjako vodoprálrní uřad věcně příslušný podle ustanovení $
l04 odst. 2 písm. c) a ustanovení $ 106 odst. 1 Zíkona č. 254/2001 sb', o vodách a o změně nělceých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební uřad podle ustanovení $ 15 odst. 1 písm' d) ziíkona č.
183/200ó sb.' o rizemlím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný
spráwí orgán podle ustanovení $ 11 zákona č. 500/2004 sb.' správní řád, Ve zÍlění pozdějších předpisů, účastníku řízení,
kterým je

Ing. Jindřich Nágr,IČo 16ó86608, s€ sítl|em P|zeňsM 41,331 0l Plasy'

I .  p o vo l u j e
dle ustanoverlí { I24 odst. l stavebního zákona

zkušebni nrovoz vodníro ďla ČoV tvou BIOX 70 uÍnístěného na pozemku parc' č. |082121 v kat. tuemi Leďce,
obci Ledce v Plzeňském kaji - za účelem ověření funkčnosti a vlastností stavby čistímy odpadních vod typu BIoX 70,
dodavatel Ing. Jindřich Nágr, Plasy.
sta\'ba čistímy odpadních vod CoV ti-p BIoX 70 byIa povolena rozhodautím ěj. )ŽP.BAIV27712I2OO9 ze dne
||-|2.2009 v odst. 2 jako Změna stavby předjejím dokončením povolené v bodě 3 roáodnutí čj' oŽP-BAPJ13984/2oo8
ze &e 2.6.2008 pro stavební<y Elrr Polankovou, naT' 26.|.1963, býem Pod Roáleclnou 24, 312 00 Plzeň, a Lenku
Wurflovor1 nar. 23.2'1971, býem Strlá.žnická |0,323 00 Plzeň; tato změna stavby spočívala ve změně velikosti ČoV tvou
BIoX ilO (do 120 Eo) na ČoV BIoX 70 (a by|a Bplavena na přechodnou dobu postupného obydlování lokaliý a
\Tpouštění odpadních vod na ČoV t}p BIox 20 SBR pro 30 Eo) pro wčištění odpa&!í9.hJoďZl17rodinných domů
s poč la dolLEo, dle projektové dokumentace ',zménv č,. 1 ze dne 6.|2.2009.., lČelou vypracoval Ing. Alfrécl Samek,
črdI"t ozooolz, v prosinci 2009.

Rozsah stavby cov BIox 70 ke zkušebnímu provozu: Tecbnologie čistímy odpadních vod BIOX 70 je vestavěna do
že|ezobetolové ládrže s přepážkami (vnější rozrrrěry 3000 x 6000 x 4800 cm): denitrifitace (první nádrž _ stavající BIoX
20 SBR), aktivace (nitrifikace) s dosazovákem v druhé nádrži, regenerace kalu v nádrži za denitrifikací, torcielní dočištění
BN Ye čtvrté nádrži, lÍerá bude sloužit jako poŽámi nádrž.

Účel stavbv: Čistíma odpadních vorl typu BIoX 70 bude sloužit k lryčištění splaško\.ých vod z lokality ,,Žilovská strana..,
kde se posfupně stavějí a obydlují nové rodinaé domy, až do velikosti 70 Eo.

Povolení k vypouštění odpadních vod zČov do bezejmenné vodoteče bylo vydáno v odstavci l. roáodnuti čj. ozP-
BAR,/l3984/2008 ze dne 2'6'2008 pro Blox l |0 v množství Qn',l'"' :0.I2 Vs, Q.*- l,18 Vs. Q.é' - 3l9'4 m}měs., q,ou =
3833 m'/rok a kvalitě CHSK.; p = JQ 6ýI,m:70 mý|, roční bilance = 191,65 kg; BSK5: p: 15 mýL m:20 mg/l, roční
bilance : 57,5 kg; NL: p: 15 mý|, m:20 mýl, roční bilance = 57,5 kg.

Povolení zkušebního orovozu se uděluie za lěchío oodmínek:

l. Zkušební provoz čistímy t}pu BIox 70 se povoluje do 30.10.2013.

2. Zkušební provoz bude zajišťo.Vat zaškolená obsluha podle předloŽeného provozního řádu pro Zkušební provoz, keý
vypracoval Ing. Jindřich Nágr, IČ 1668ó608, se sídlem Plzeňská 4|, 331 0| Plasy. o provozu, údržbě, poru;hách a jejicl
odstraňování bude vedena provozní evidence'

3. Po ukončení zkušebního provozu bude tento }yhodnocen a výsledky budou předloženy vodoprárirrímu uřadu se žádostí o
\,ydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívríní CoV BIoX 70.
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4. Platnost tohoto Dovolení se stanoví do 30.11.2013.

I I .  z r ušu j e
dle ustanovení $ 12 odst. 2 vodního zákona

povolení k nakláclríLrrí s vodami - k lrypouštění přečištěných odpadních vod do vod polrchoých 
" 

čov typu BIox 20
sBR umístěné přechodně do betonové nádrŽe CoV BIOX 70 na pozemku paÍc. č. |082|2| vk.ú. Ledce, které bylo
povoleno ve výroku I. Íozhodnutí čj. oŽP-B AR'1277 |212009 ze clne 11.|2,2009 na dobu 6 let.

Účastníci řízení podle $ 27 odst. 1 sprár,ního řádu: Ing. Jindřich Nágr, IČo 16686608, se sídlem Plzeňská 4l, 33l 01 Plasy.

o důvodněn í

De 25 '9.2012 porlaly žadatelky, kterými jsou Eva Polanková, nar,26.1.1963, býem Pod Rozhleclnou 24,3|2 00 P|zeřl a
Lenka Wurflová, n€r.23.2.1971' býem Strážnická 10' 323 00 Plzeň' obě Zastoupené Jl]Dr. zdeňkem PolaIkou, žádost o
oovolení zkušebního orovozu pro čistímu odpadních vod o?u BIoX 70, |ďerá je umístěna na pozemku palc. č. 1082/21
v lokalitě Žilovská strana v kat. úZemí Ledce, obci Ledce v Plzeňském kraji, a která nahradila Čov BIoX 20 SBR. Dnem
podríní žádosti bylo zahájeno vodoprár.rrfrto Ííz'eni,

Zkušební provoz ověří funkčnost čistímy odpadních vod BIOX 70. dodavatel Ing. Jindřich Nágr' Plasy, která byla povolena
roáodnutím čj. oŽP-BAts'J2.77I2l2009 ze dne 11.12.2009 ve 2. wýroku jako změna stavby před jejím dokončením
povolená roáodnutím ěj. oZP-BAw13984l2008 ze ďne2.6.2008. Změna stavby se t'ýkala změny velikosti domowí ČoV
BIoX 110 na CoV BIoX 70 pro vyčištění splaškoých vod ze 17 rodirmých domů (do 70 Eo) upravené s \ystrojením pro
přechodný stav na ČoV BIoX 20 SBR pro \Tčištění splaškoých vod z 5 RD (do 20 Eo), které byly v lokalitě dosud
postaveny, s terciemím doěištěním s ohledem na mrío vodný tok. Současně byla roáodnutím ze dne 11.|2.2009 č,j- oŽP.
BAN2771'2/2012D009 povolena změna povolení k nakládání s vodami, která spočívala ve snižení množství \Tpouštěných
přečištěných odpadních vod. Pro ověření tecbnologie cov B]ox 20 SBR byl povolen zkušební provoz roáodnutím čj.
oŽP.BAw4988/20l0 ze dne 1.3.2010 v dé|ce 2|et do 28.2,2012,

V podmínce č. 5 rozhodnutí čj' oŽP.BA3'12'7'7|2l20O9 ze dne 1l.12.2009 bylo stánoveno, že po dosažení maxima
kapaciý CoV BIoX 20 sBR stavebník Zajistí osazení techÍIologie CoV BIoX.10 a požádá o za|Ájení zkušebního provozu
k ověření technologie CoV BIoX 70 + BN 70 v délce 1 roku' v současné době tato okolnost nastala, a proto dodavatel
techrrologie osadil do stávajicích nádrží čistímy odpadních vod technologii Cov BIox 70 s tím, Že st'ávající požámi nádrž
bude sloužit jako BN 70 pro doěištění odpadních vod před jejich \TpuŠtěním do toku, a stavebníci v zastoupení JUDr.
Polantou požádali o zkušební provoz k ověření funkčnosti technoloBie této cov BIox 70.

Na místo stavby ČoV bylo svoláno místní šetření dne 28.8.2012 pozvánkou čj. oŽP.BAN|7910l2012 ke zj1šténi
současného stalrr stavby čistímy odpadrrích vod současně s ozrámením zahájeri řizmi o správním deliktu na úseku
vodního ziikona, neboť povolení ke zkušebnímu provozu cov BIox 20 SBRjiž pozbylo platnost, a Vodoplá\.Ílímu uřadu
bylo doručeno omámení přestupku na úseku vodního hospodářsfuí, kterého se měl dopustit Ing. Jindřich Nágr tím, Že jeho
zaměstnanci několilaát v létě 2012 v}pustili odpadní vodu z provozované ČoV do potoka.

Na místě při místním šetření bylo domluveno, že v současnosti je CoV na hranici své kapacity připojených Eo, a proto
bude tecbrrologie ČoV upravena na BIOX 70.

Dne 26,|0.?012 byl vodoprávnímu uřadu předložen dopis JUDr. Polanky s informacÍ, Že na zák|adě smlouvy ze dne
17 .10.2012 přešlo vlastnictví vodrrích děl V k.ú. Ledce na pozemku parc. Č. 1082/21' mimo jiné také k CoV BIoX 70, do
vlastnictví Ing. Jinďicha Nágra' který je v současné době provozovatelem tamní cov. Tírn došlo ke zrrěně účastnfl<rl
řízení dle ust. $ 27 odst. l spráYního řádu a hlavním účastníkem je Ing. Jinďich Nágr, ICo 16686608. se sídlem Plzeňská
41,331 01 P lasy.

Dóle bylo předloženo:

Plná moc k zastupovaní p. Wurflové a p. Polaakvé JUDr. Zdeňkem Polankou ze dne 13 '8.2012

Technické doklady - \TpÍacoval Ing. Jinďich Nágr, Plasy:
- Bilance zkušebnfuo provozu biologické čistímy splaškoých vod BIOX 20 SBR ze dne 15'9'20|2
- Provozní řád domoní čistímy splaškoých vod pro zkušební provoz
- PIovozní deník čov
. schéma čistímy odpadních vod v areálu RD Žilovská strana
- Prohlášení o shodnosti ze dne 15'10'2012



- Protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže dočištění, požámí nádrŽe, nádrže nitrifikace, nádrže denitrifikace a úLdÍže
regenerace ze dne 12.10.2012

/ - Protokol o montríži tecbnoloeie Čov č.442012 ze drc |5.|o.2o12

v plamosti zůstrívá povolenl k nakládání s vodami povolené rozhodnutím čj. oŽP-BAR/ l39 84l2OO8 ze dne 2'6.2008 na
období 10 let v množsM: Qp.m' = 0,12 Vs, Q.^: 1,i8 Vs, Q-ě.. = 319,4 m3/měsíc, Q.t = 3833 m3/rok, emisní limity a
množstYí anečištění:

''o'' me/l ''m., mďl roční bilance kďrok

cHsK.Í 50
BSK5 15

NL 15

70
20
20

191,65
57,50
57,50

. t}'to hodnoty budou ověřeny zkušebním provozem.

Zkušebni provoz bude zajišťovat zďkolená obslula ďe předloŽeného provozrIho řádu, bude vedena provoaí evidence, po
ukončení bude zkušební provoz lyhodnocen a vodoprávní úřad bude požádán o lyd,íní kolaudačního souhlasu k užívríní
čistímy odpadních vod BIoX 70 v trvalém provozu.

Na zíkladě lýše uvedených skutečností vodopÍávní úřad roáodl o trvání zkušebního provozu čistírny odpadních vod ýpu
BIoX 70 do 30.10.2013 a zrrršil povolení k nakládrání s vodami pro BIoX 20 SBR.
Platnost tohoto rozhodnutí byla stanovena do 30. 1 1 '20 1 3 .

P oučení  účas t n í ků

Proti tomuto rozhodnutí muže účastnik řízení podat odvolání' ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se roáodnutí napaclá, a
dá|e rtaritarý ro4or s právními předpisy nebo nespnívnost roáodnutí nebo ř2ení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oaámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kaje podáním učiněným u Městského uřadu Nýřany, pracoviště
Plzeň' odboru ávotního prostředí. odvolání se podává v počtu stejnopisů dle počtu účastnlků řízení' Nopodá-li účastník
poťebný počet stejnopisů, vyhotovíje najeho náklady Městský úřad Nýřany. Podané odvolríní má v souladu s ustanovením
$ 85 odst. 1 sprámího řádu odkladný účinek. odvoltíníjen proti odůvodnění rozhorlnutíje nepřípustné.

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Účastníci řfuení:
Ing. Jindřich Nágr, IČo 1668ó608, se sídlem P]zeňská 4l, 33l 0l Plasy.

Dotčený orgán státní sprár7:
MěU Třemošná Plzeňská 98' 330 11 Třemošná

Na vědomí:
Povoď Vltaly, s'p., Závod Berounka' Ing. Bláhová' Denisovo nábř. 14, 301 00 Plzeň

vlastní


