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Rabakov – Zdenek a Marcela Gujdovi – 7 x DČOV včetně přívodního kanalizačního potrubí, 6 revizních šachet,
gravitační splaškové kanalizace, tlakové splaškové kanalizace, vsakovacího zářezu a vsakovacího drenážního potrubí
– společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
všem známým účastníkům řízení, že podáním žádosti ze dne 15. června 2021 paní Marcely Jelínkové,
narozené 30. května 1953, trvale bytem Revoluční 399, 463 31 Chrastava, plnomocně zastupující paní
Marcelu Gujdovou, narozenou 23. března 1968 a pana Zdenka Gujdu, narozeného 2. června
1965, oba trvale bytem Polní 510/10, 460 01 Liberec, bylo zahájeno řízení ve věcech:
I.
II.

vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j stavebního zákona,
vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona,
pro stavbu vodních děl:

7x Domovní čistírna odpadních vod AF-5A, včetně 6 ks revizních šachet,
včetně gravitační splaškové kanalizace z potrubí PVC 100 SN8 celkové délky 33,9 m, gravitační
splaškové kanalizace z potrubí PVC 150 SN8 celkové délky 8,6 m, gravitační splaškové
kanalizace z potrubí PVC 200 SN8 celkové délky 78,8 m, tlakové splaškové kanalizace PE100
63x5,8 SDR celkové délky 104,5 m, vsakovacího zářezu o rozměru 17,4 x 2,0 a hloubky 2,5 m
a vsakovací drenáže z potrubí PVC celkové délky 42,8 m a hloubky 1,5 m
Projekt řeší odkanalizování 7 plánovaných rodinných domů.
RD2 – centrální splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 2 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 1,1 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s.r.o.) umístěné při západní
hranici pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou předčištěné odpadní vody dále
vedeny tlakovou kanalizací PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce 0,6 m do směrového lomu V1. Poté bude
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dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce 4,7 m do směrového lomu V2. Poté
bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce 1,0 m do směrového lomu V3, ve
kterém bude umístěn soutok s vedlejším kanalizačním potrubím z rodinného domu 1 (PE 100 63x5,8
SDR 11). Poté bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce 12,0 m do
směrového lomu V4. Poté bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce 10,7 m
do směrového lomu V5. Poté bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce
27,9 m do směrového lomu V6. Poté bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v
délce 7,4 m do směrového lomu V7. Poté bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11
v délce 6,4 m do směrového lomu V8. Poté bude dále vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR
11 v délce 9,8 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem a litinovým poklopem D400 značené
RŠ1, ve které bude umístěn soutok s vedlejším kanalizačním potrubím z rodinného domu 3 (PVC DN
100 SN 8). Ze šachty budou předčištěné odpadní vody svedeny gravitačním potrubím PVC DN 200
SN 8 délky 14,5 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem a litinovým poklopem D400
značené RŠ2) ve které bude umístěn soutok s vedlejším kanalizačním potrubím z rodinného domu 4
(PVC DN 100 SN 8). Ze šachty budou předčištěné odpadní vody svedeny gravitačním potrubím PVC
DN 200 SN 8 délky 18,9 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem a litinovým poklopem
DN 400 značené RŠ3, ve které bude umístěn soutok s vedlejším kanalizačním potrubím z rodinného
domu 5 (PVC DN 100 SN 8). Ze šachty budou předčištěné odpadní vody svedeny gravitačním
potrubím PVC DN 200 SN 8 délky 22,5 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem
a litinovým poklopem D400 značené RŠ4, ve které bude umístěn soutok s vedlejším kanalizačním
potrubím z rodinného domu 6 (PVC DN 100 SN 8). Ze šachty budou předčištěné odpadní vody
svedený gravitačním potrubím PVC DN 200 SN 8 délky 17,9 m do plastové revizní šachty DN 400
s teleskopem a litinovým poklopem D400 značené RŠ5, ve které bude umístěn soutok s vedlejším
kanalizačním potrubím z rodinného domu 7 (PE 100 63x5,8 SDR 11). Ze šachty budou předčištěné
odpadní vody svedeny gravitačním potrubím PVC DN 200 SN 8 délky 2,0 m do plastové revizní
šachty DN 400 (plastový poklop A15) značené RŠ6. Šachta bude uzpůsobena k odběrům vzorků
přečištěných odpadních vod (nátok bude umístěn 300 mm nad odtokem a bude přesahovat 50 mm přes
okraj šachty). Na šachtu bude napojen vsakovací zářez celkové délky 17,4 m, šířky 2,0 m a hloubky
cca 2,5 m, dle konfigurace terénu. Z jižní části vsakovacího zářezu bude vyvedeno drenážní potrubí
PVC DN 100 v délce 42,8 m a hloubky cca 1,5 m dle konfigurace terénu ve směru. Předpoklad
připojení 28 EO.
RD1 - vedlejší splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 1 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 1,1 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s.r.o.) umístěné při západní
hranici pozemku p. č. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou předčištěné odpadní vody dále vedeny
tlakovou kanalizací PE 100 63x5,8 SDR 11 délky 2,4 m do směrového lomu V3, ve kterém bude
umístěn soutok s centrálním kanalizačním potrubím (PE 100 63x5,8 SDR 11).
RD3 - vedlejší splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 3 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 2,2 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s,r.o.) umístěné při východní
hranici pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou přečištěné odpadní vody dále vedeny
gravitační kanalizací PVC DN 100 SN 8 délky 9,2 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem
a litinovým poklopem D400 značené RŠ1, ve kterém bude umístěn soutok s centrálním kanalizačním
potrubím (PVC DN 200 SN 8).
RD4 - vedlejší splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 4 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 1,0 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s.r.o.) umístěné při východní
hranici pozemku p. č. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou přečištěné odpadní vody dále vedeny
gravitační kanalizací PVC DN 100 SN 8 délky 8,2 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem
a litinovým poklopem D400 značené RŠ2, ve kterém bude umístěn soutok s centrálním kanalizačním
potrubím (PVC DN 200 SN 8).
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RD5 - vedlejší splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 5 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 1,0 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s.r.o.) umístěné při východní
hranici pozemku p. č. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou přečištěné odpadní vody dále vedeny
gravitační kanalizací PVC DN 100 SN 8 délky 8,2 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem
a litinovým poklopem 0400 značené RŠ3, ve kterém bude umístěn soutok s centrálním kanalizačním
potrubím (PVC DN 200 SN 8).
RD6 - vedlejší splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 6 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 1,0 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s.r.o.) umístěné při východní
hranici pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou přečištěné odpadní vody dále vedeny
gravitační kanalizací PVC DN 100 SN 8 délky 8,3 m do plastové revizní šachty DN 400 s teleskopem
a litinovým poklopem D400 značené RŠ4, ve kterém bude umístěn soutok s centrálním kanalizačním
potrubím (PVC DN 200 SN 8).
RD7 - vedlejší splašková kanalizační větev
Z rodinného domu 7 budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 150 SN
8 délky 1,2 m do čistírny odpadních vod AF 5A (výrobce Aquaform CZ s.r,o.) umístěné při jižní
hranici pozemku p. c. 248/3 v k. ú. Rabakov. Z čistírny budou předčištěné odpadní vody dále vedeny
tlakovou kanalizaci PE 100 63x5,8 SDR 11 délky 21,8 m do směrového lomu V9. Poté bude dále
vedena tlaková kanalizace PE 100 63x5,8 SDR 11 v délce 2,4 m do plastové revizní šachty DN 400 s
teleskopem a litinovým poklopem D400 značené RŠ5, ve kterém bude umístěn soutok s centrálním
kanalizačním potrubím (PVC DN 200 SN 8).
Vsakovací zářez
Vsakovací zářez bude umístěn v jižní části pozemku p. č. 248/3 v k, ú. Rabakov v prostoru určeném
dle hydrogeologického posouzení. Gravitační kanalizační potrubí PVC DN 100 SN 8 bude napojen na
vsakovací zářez 1,32 m pod úrovní terénu. Z jižní části vsakovacího zářezu bude vyvedeno drenážní
potrubí PVC DN 100 v délce 42,8 m ve směru SV - JZ. Vsakovací zářez bude nabývat půdorysných
rozměrů 17,4 x 2,0 m a dosahovat hloubky cca 1,50-3,07 m dle konfigurace terénu. Vsakovací zářez
bude naplněn štěrkem o celkové mocnosti cca 1,0 m ode dna výkopu dle konfigurace terénu. Štěrková
(vsakovací) vrstva bude svrchu zakryta násypem hutněné jílovité zeminy o mocnosti alespoň 0,3 m
pro zamezení možnosti vsaku srážkových vod do systému. Tato „izolační" vrstva bude od štěrkové
náplně oddělena geotextilií. Svrchní část násypu bude doplněna vrstvou humózní zeminy a zatravněna.
Travní porost bude udržován pravidelným kosením k zábraně zplanění vegetace nad vsakovacím
systémem.
Vsakovací drén
Vsakovací drén bude navazovat na vsakovací zářez v prostoru určeném výše zmíněným
hydrogeologickým posouzením. Vsakovací drén bude dosahovat délky 42,8 m a hloubky cca 1,5 m dle
konfigurace terénu. Šířka výkopové rýhy drénu bude 0,7 m. Drenážní perforované potrubí PVC DN
100 bude zakončeno odvětrávacím komínkem PVC DN 100, vyvedeným cca 0,5 m nad úroveň terénu.
Drenážní potrubí bude ukládáno na dno výkopové rýhy a obsypáno štěrkovou náplní tvořenou praným
štěrkem fr. 8/16132 mm. Vsakovací drén bude naplněn štěrkem o celkové mocnosti cca 1,2 m ode dna
výkopu. Štěrková (vsakovací) vrstva bude utěsněna geotextilíí, na kterou se provede násyp hutněné
jílovité zeminy o mocnosti cca 0,3 m pro zamezení možnosti vsaku srážkových vod do systému.
Svrchní část násypu bude doplněna vrstvou humózní zeminy a zatravněna. Travní porost bude
udržován pravidelným kosením k zábraně zplanění vegetace nad vsakovacím systémem.
Stavba DČOV1 je navržena na pozemku parc. č. 248/9 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti 49,7 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 248/2 a ve vzdálenosti 1,3 m od společné hranice s pozemkem
parc. č. 246/3, vše v k. ú. Rabakov.
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Stavba DČOV2 je navržena na pozemku parc. č. 248/8 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti 50,2 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 248/2 a ve vzdálenosti 1,5 m od společné hranice s pozemkem
parc. č. 246/3, vše v k. ú. Rabakov.
Stavba DČOV3 je navržena na pozemku parc. č. 248/7 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti cca 12,2 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 248/2 v k. ú. Rabakov a ve vzdálenosti 16,8 m od společné
hranice s pozemkem parc. č. 246/1, vše v k. ú. Rabakov.
Stavba DČOV 4 je navržena na pozemku parc. č. 248/6 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti 11,8 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 248/2 v k. ú. Rabakov a ve vzdálenosti 97,8 m od společné
hranice s pozemkem parc. č. 248/1, vše v k. ú. Rabakov.
Stavba DČOV5 je navržena na pozemku parc. č. 248/5 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti cca 11,7 m od
společné hranice s pozemkem p. č. 248/2 v k. ú. Rabakov a ve vzdálenosti 97,8 m od společné hranice
s pozemkem parc. č. 248/1, vše v k. ú. Rabakov.
Stavba DČOV6 je navržena na pozemku parc. č. 248/4 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti 11,7 m od
společné hranice s pozemkem p. č. 248/2 a ve vzdálenosti 37,7 m od společné hranice s pozemkem p.
č. 248/1, vše v k. ú. Rabakov.
Stavba DČOV7 je navržena na pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Rabakov ve vzdálenosti 23,6 m od
společné hranice s pozemkem p. č. 248/2 a ve vzdálenosti 9,4 m od společné hranice s pozemkem
parc. č. 248/1, vše v k. ú. Rabakov.
Vsakovací zářez je navržen na pozemcích parc. č. 248/3 a parc. č. 246/3 v k. ú. Rabakov ve
vzdálenosti 3,7 m od společné hranice s pozemkem p. č. 248/2 a ve vzdálenosti 1,8 m od společné
hranice s pozemkem parc. č. 248/1, vše v k. ú. Rabakov.
Vsakovací drén je navržen na pozemku parc. č. 248/3 ve vzdálenosti 3,4 m od společné hranice
s pozemkem parc. č. 252/1 a ve vzdálenosti 3,2 m od společné hranice s pozemkem 248/1, vše v k. ú.
Rabakov.
Jedná se o výstavbu 7x DČOV typ AF 5A, které budou sloužit k čištění odpadních vod z plánovaných
rodinných domů. Odpadní vody budou likvidovány v souladu s HG posouzením, které vypracoval
Vladimír
Bělohradský, odborně
způsobilý
v hydrogeologii.
Na
základě doloženého
hydrogeologického vyjádření je možné souhlasit s navrženým způsobem zasakování předčištěných
odpadních vod.
Zároveň bylo požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních v tomto rozsahu:
Množství vyčištěných odpadních vod prům. 0,080 l/s; max. 1 l/s; prům. 75 m3 /měsíc;
max. 81,48 m3 /měsíc; prům. 900 m3 /rok a max. 977,76 m3 /rok. Návrhové hodnoty na odtoku z ČOV
CHSKCr „m“ 150 mg/l; BSK5 „m“ 40 mg/l; N-NH4 + „m“ 20 mg/l; NL „m“ 30 mg/l.
K projednání žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi jako příslušný
vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními § 94m stavebního zákona a § 115 vodního zákona
stanovuje ústní jednání na den:

02.08.2021 v 11:00 hodin se schůzkou účastníků v kanceláři odboru
životního prostředí (kanc. č. 69, 3. mezipatro, Staroměstské náměstí).
Nejpozději při ústním jednání žadatel / zmocněnec doloží:
 doklad o zaplacení správního poplatku
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Za vydání povolení ke stavbě vodních děl se žadateli vyměřuje správní poplatek 300 Kč položka 18,
odst. 1 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který bude uhrazen na č. účtu:
19-66337722/0800, variabilní symbol 0720151694.
Účast na jednání je povinná pouze pro žadatele či jejich zmocněnce.
Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námitky uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 115 odst. 8 vodního zákona).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, zástupce se při jednání prokáže plnou mocí.
Do podkladů souvisejících s podanou žádostí lze nahlédnout v kanceláři (č. 69) odboru životního
prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav po předchozí telefonické či emailové domluvě.
Jelikož je stavba 7 x DČOV umisťována v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, je celé řízení
vedeno formou veřejné vyhlášky (§ 87 stavebního zákona).
Účastníci řízení mohou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 94n
stavebního zákona uplatnit své námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Lenka Hlaváčová, DiS.
odborný referent oddělení vodního hospodářství
„elektronicky podepsáno“
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav,
a úřední desce Obce Rabakov. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje
písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření:

Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Jelínková Marcela, Revoluční 399, 463 31 Chrastava (na základě plné moci)
 Fečiková Libuše, Rabakov 1, 294 04 Dolní Bousov
 Marešová Miroslava, Hradišťská 180/40, 293 06 Kosmonosy
 Zemědělská akciová společnost Březno, Dlouhá Lhota 107, 294 05 Dlouhá Lhota
 Obec Rabakov, IDDS: 2m7aypf
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Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Obec Rabakov, IDDS: 2m7aypf
Na vědomí:
 Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně, IDDS: ibfbesk
 Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. územního plánování, ZDE
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
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