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VEŘEJNÁ V YHLÁ ŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMÉNÉ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK POPŘ. NÁMITEK A K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Obec Branov, IČO 00243663, Branov 34, 270 23 Branov (dále jen "stavebm'k") dne 23. 2. 2016 podala
Žádost o povolení Změny stavby před jejím dokončením na stavbu:

Branov - ČOV a kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16/1, parc. č. 24, 25, 43/1, 256/20, 257, 258/1, 431, 437/3, 437/5,
437/8, 439, 441/1, 447/8, 479, 484/2, 493/1, 493/7, 493/8, 606/3, 607/1, 609, 611/3, 611/9, 612, 633/1,
633/5, 633/8 V katastrálním území Branov. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím
dokončením zahájeno. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí vydal na stavbu stavební
povolení dne 17.8.2011 pod Spis. zn. OŽP/63213/2010/Sm, č.j. MURA/38953/2011.

Popis změn Stavby:

1. Změna stavby čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV)
původně P0 změně

Druh přiváděných vod (Č 07) městské odpadní městské odpadní
Mechanické čištění primární sedimentace primární sedimentace
Biologické čištění aktivační Se zvýšeným aktivační se zvýšeným

odstraňováním dusíku odstraňováním dusíku
(Iıitrifikace-denitrifikace) (nitrifikace-denitrifikace)

ČOV øsıflnn' ČOV øsıflınf ČOV
Předčištění česle česle
Primární sedimentace vertikální lapák písku vertikální lapák písku
Biologické čištění aktivační nádrž s nitrifikací a aktivační nádrž s nitrifikací a

denitrifikací denitrifikací
Separace biologického kalu dosazovací nádrž s dosazovací nádrž s vertikálním

vertikálním průtokem průtokem
Kalové hospodářství aerobní stabilizace aerobní stabilizace
Délka zkušebního provozu 12 měsíců 12 měsíců
Projektované parametry čistírny

Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
tel.: +420 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cZ, ISDS: qb9bqrd,
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Počet napojených EO
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400
Počet napojených skutečných
obyvatel 204
Průměmý bezdeštný denní
přítok Q24 60 m3/den
Maximální bezdeštný denní
přítok Qd 90 nf/den
Maximální bezdeštný hodinový
přítok Qh 3,75 nť/høá
Maximální bezdeštný roční
přítok Qr 32850 nf/xøk
Názvy a kódy obcí napojených
na ČOV
Zpúsøh nakládání S kaıy (Č 27)

Branov
jiný

250
204
37,5 nf/den
56,25 nť/den
3,11 mi/høfl
20531,25 nf/røı‹
Branov
jiný

Městský úřad Rak0vm'k, odbor životního prostředí stanovil okruh účastm'ků řízení O změně stavby
ČOV podle ustanovení § 109 Stavebm'ho zákona tak, že za účastníky stavebm'ho řízení považuje:
- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) Stavebního zákona (stavebník): Obec Branov
- Změna stavby se práv dalších účastníků řízení nedotýká.

2. Změna stavby kanalizace
Gravitační stoka A byla V rámci pozemku p. č. 615/1 vk. ú. Branov prodloužena O 167,3 m. Ostatní
kanalizační stoky byly oproti původní projektové dokumentaci přerozděleny, byly změněny jejich trasy a
délky. Gravitační stoky A3, A4 byly změněny na tlakové. Vznikla nová tlaková stoka A1-1. Po změně
stavby nebudou dotčeny pozemky p. č. 447/12, 449/1, 450; 447/3; 633/4; st. 68. Změna Stavby se
nedotýká nových pozemků. Druhá čerpací stanice bude vystavěna na čistímě odpadních vod.

Stoková sít'

/vParcelm císla dle
evidence katastru
nemovitostí

Druh stokové sítě

Celková délka Stok

Kanalizační stoka A

Kanalizační stoka A 1

Kanalizační stoka
A 1 - 1
Kanalizační stoka A 2

Kanalizační stoka A 3

původně
parc. č. 24; 25; 256/20; 257
258/1; 43/1; 437/3; 437/5; 437/8
439; 441/1; 447/12; 447/3; 447/8
449/1; 450; 479; 484/2; 493/1
493/7; 493/8; 606/3; 607/1; 609
611/3; 611/9, 612; 615/1; 633/1
633/4; 633/5; 633/8; St. 16/1; st.
68; V katastrálnım uzemí Branov
gravitační S přečerpáváním ve
stokové síti

2915 m
Z toho
Gravitační kanalizace - 2912 m
Výtlak - 3 m

gravitační
De 315 -1352,0 m
gravitační
De 250 - 285,0 m

gravitační
De 250 - 296,5 m
gravitační
De 250 - 77,0 m

Po změně
parc. č. 24; 25; 256/20; 257; 258/1; 43/1;
437/3; 437/5; 437/8; 439; 441/1447/8;
479; 484/2; 493/1; 493/7; 493/8; 606/3;
607/1; 609; 611/3; 611/9, 612; 615/1;
633/1; 633/5; 633/8; st. 16/1;
v katastrálním území Branov

Kombinace tlakové a gravitační
kanalizace S přečerpáváııím ve stokové
síti
2972 m
Z toho
gravitační kanalizace - 2457,8 m
tlaková kanalizace - 261,0 m
Výtlak - 252,5 m
gravitační
DN 300 - 1342,6 m
gravitační
DN 250 - 210,8 m
Tlaková
D63 - 26 m
gravitační
DN 250 -120,2 m
tlaková
D63 - 66,8 m
D75 - 51,0 m



Č.j. MURA/28384/2016

Kanalizační stoka A 4

Kanalizační stoka A 5

Kanalizační stoka A 6

Kanalizační stoka A 7

Kanalizační Výtlak

gravitační
De 250 - 118,5 m
gravitační
De 250 - 404,5 m
gravitační
De 250 - 253,5 m
gravitační
De 250 - 124,5 m

str. 3

tlaková
De - 117,2 m
gravitační
DN 250 - 404,8 m
gravitační
DN 250 - 256,1 m
Gravitační
DN 250 - 123,3 m
D 75 - 252,5 m

Počet povolovaných 1 2
čerpacích stanic

Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
Druh stanice čerpací Čerpací
Projektovaný výkon ČS1- 2 X Q - 6,3 1/s , H - 31,1 m ČS1 - 2 X Q - 3,6 l/S, H - 23,6 m

Čsz-2xQ-2,51/5, H-4,0nı
Městský úřad Rakovník, odbor životıűho prostředí stanovil okruh účastm'ků řízerıí o změně stavby
kanalizace podle ustanovení § 109 stavebního zákona tak, že za účastm'ky Stavebm'ho řízení
považuje:
- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník): Obec Branov
- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebm'ho zákona (vlastm'k pozemku, nebo Stavby na

pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): Eva Bemášková, Jan Dubský,
Jiří Mayer, Renáta Mayerová, Eva Zíková, Česká telekomunikační infrastruktura a.S., ČEZ
Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
RAVOS, s.r.o.

- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) stavebm'ho zákona (vlastník sousedního pozemku, nebo
Stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno):

- identifikování pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí: 132/3, 132/7, 132/1, 130/3, 130/4,
145/33, 145/6, 145/36, 145/5, 145/17, 145/4 V katastrálním území "Branov

- Změna stavby se práv dalších účastm'ků řízení nedotýká.

3. Změna vodovodní přípojky pro ČOV na vodovod pro ČOV a vodovodní přípojku pro ČOV

Původní vodovodní přípojka z PE 100 De 63 mrn v délce 638 m, je změněna a rozdělena na vodovodní
řad z HDPE profilu D63 PE 100 SDR 11 O délce 448,5 m a vodovodní přípojku Z HDPE D32x3,0 PE 100
SDR 11 O délce 33,4 m. Vodovodní řad je navržen ve stejné trase jako původní vodovodní přípojka, jedná
se O pozemky p. č. 437/5, 437/3, 441/1, 633/8, 633/1, 493/1, 479, 493/7, 493/8, 633/5 v k. ú. Branov.
Městský úřad Rakovník, odbor zivotního prostredi stanovil okruh účastníků řízení o změně stavby
vodovodu podle ustanovení § 109 stavebm'lıo zákona tak, že za účastníky stavebm'ho řízení
považuje:
- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebm'ho zákona (stavebník): Obec Branov
- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) Stavebm'ho zákona (vlastm'k pozemku, nebo stavby na

pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): Dubský Jan, Bemášková Eva,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, RAVOS, s.r.o.

- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) stavebm'ho zákona (vlastník sousedního pozemku, nebo
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno):

- identifikování pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí: p. č. 441/5, 441/3, 481/2, 633/2, 633/6,
474/4, 456/15 v katastrálním území Branov.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení řízení ozměně Stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústmho jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
/v vı vzucastníci rízení své námitky, poprıpadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor životního
prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00).

VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Jelikož správní orgán slıromáždil všechny podklady pro Vydání rozhodnutí, mohou se účastníci řízení ve
smyslu § 36 odst. 3 správního řádu s nimi seznámit do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Učastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí V kanceláři č. 209 na Městském úřadu RakoVm'k, odboru
životního prostředí, se sídlem Na Sekyře 166/II (úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00).

ııv Ov/Poučem ucastníku rızení:
Účastm'k řízení může podle § 114 odst. 1 Stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající Věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastmk řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastm'ka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastm'ků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačmlıo plánu nebo při Vydání územního opatření
o Stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.

Jako účastník řízení máte V řízení zejména právo:
0 namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení

O důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
0 pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se Vede jednání, máte právo na tlumoční1<a zapsaného

V seznamu tlumočníků,
0 pokud jste občan České republiky, máte před Svým správním orgánem právo činit podání a jednat

V jazyce své národnostní menšiny (§ 16 Správnılıo řádu),
0 zvolit si zmocněnce; zmocnění kzastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i

ústně do protokolu; V téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 správního řádu),
0 při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského Zákoníku

může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob Více, zvolí si účastmk jednu Z
nich. Nanıítne-li V průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání
učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce V řízení přihlédne (§ 36 odst. 4
správního řádu),

0 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
0 vyjádřit V řízení své stanovisko (§ 36 správního řádu),
0 před vydáním rozhodnutí ve věci se Vyj ádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 správm'ho řádu),
0 nahlížet do spisu a to i V případě, že je rozhodnutí ve věci již V právní moci (§ 38 správního řádu),
0 činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního

řádu) na náklady účastníka řízení stanovené platnými právními předpisy, `
0 požádat správní orgán o proıninutí zmeškání úkonu- navrácení V předešlý čas (§ 41 správního řádu),
0 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i

V neprospěch (§ 50 správního řádu),
0 ještě před skončením řízení požádat správní orgán, aby rozhodnutím nařídil předběžná opatření (§ 61

správního řádu),
0 správní orgán je povinen vydat na požádání účastm'ku řízení stejnopis rozhodnutí, případně stejnopis

výrokové části rozhodnutí (§ 69 správního řádu),
0 na oznámení rozhodnutí doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním

vyhlášením. Účastm'k se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných V řízení, s
výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu V průběhu řízení ukládá
povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu (§ 72 správního řádu),

0 účastník řízení může podat žádost O uplatnění opatření proti nečinnosti V případě, že došlo k uplynutí
lhůt pro vydání rozhodnutí,

0 podat žádost O uplatnění opatření proti nečinnosti vpřípadě, že došlo kuplynutí lhůt pro Vydání
rozhodnutí (§ 131 správního řádu),
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0 požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že jej později nebude možno provést,
nebo jen s velkými obtížemi (§ 138 správního řádu),

0 V případě, že to zvláštní zákon připouští, požádat O poskytnutí předběžné informace (§ 139 správního
vfradu

0 můžé,-li to přispět k zajištění účelu řízení, může na požádání účastníka správní orgán přijmout nebo V
případech stanovených zvláštním zákonem účastníkovi uložit povinnost složit peněžitou nebo
nepeněžitou záruku za splnění povinnosti, která mu může být V řízení uložena (§ 147 správního řádu),

0 domáhat se Vydání mezitímnflıo rozhodnutí nebo rozhodnutí V části věci V rámci ochrany před
nečimıostí správního orgánu (§ 148 správmho řádu).

povinnost:
0 Bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více správních orgánů probíhá současně více

postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené osoby (§ 8 správního řádu)
0 předložit na výzvıı oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 správního řádu),

0 z ›0 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladu pro Vydanı
rozhodnutí (§ 50 správního řádu),

0 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
0 ten kdo má u sebe věc důležitou je povinen ji předložit správnímu orgánu případně strpět ohledání věci

na místě. Výjimku Z této povinnosti upravuje zákon (§ 54 správního řádu),
0 správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu V řízení je k provedení úkonu nutná.

Předvolaný je povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, je
povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit (§ 59 správního řádu),

0 osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí O zajištění Věci, je povinna tuto Věc správnímu orgánu vydat.
Není-li věc V určené lhůtě správnímu orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe, odňata (§ 61
správm'ho řádu),

0 účastníci řízení, jakož i další osoby jsou V řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, chovat
se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem ze závažných
důvodů neoınluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění těchto povinností jim
může Správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do Výše 50.000,- Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i
tomu, kdo učiní hrubé urážlivé podání (§62 správního řádu).

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodarství

oprávněná úřední osoba

Podepsáno elektronicky

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správm'ho řádu, vyvěšena minimálně po dobu 15
dnů na úředııí desce Městského úřadu Rakovm'k a úřední desce dotčené obce a zveřejněna též
způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky
S vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního
prostředí.

.....Vyvěšeno dne: 23. 5. 2016 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

/O B E O z /0ohá ˇ'z / ˇ . .
K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 15 DNÍ: 7

\ 'ı A\ \@ 0
Městský úřad Rakovník
Obec Branov \ ,Q
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JEDNOTLIVĚ;
účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správm'ho řádu:
Obec Branov, Branov 34, 270 23 Branov

Dotčené orgány státní Správy: ˇ
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Cechy - oddělení
SCHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno
HZS Středočeského kraje, stanice Rakovník, Dukel. hrdinů č.p. 2502, 269 01 Rakovm'k
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem V Praze, Lubenská č.p. 2250, 269 01 Rakovm'k
Městský úřad Rakovmk, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník
Městský úřad Rakovm'k, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cest. ruchu, Husovo
náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník

Na vědomí
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha

VEŘEJNOU vYHLÁŠKoUz
účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správm'ho řádu
vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být stavba prováděna
Eva Bemášková, Krosenská č.p. 543/18, 181 00 Praha
Jan Dubský, Branov 1, 270 23 Branov
Jiří Mayer, Branov 102, 270 23 Branov
Renáta Mayerová, Branov 102, 270 23 Branov
Eva Zíková, Branov 44, 270 23 Branov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. S., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
Kraj ská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150
00 Praha
RAVOS, s.r.o., Frant. Diepolta č.p. 1870, 269 01 Rakovník
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich:
132/3, 132/7, 132/1, 130/3, 130/4, 145/33, 145/6, 145/36, 145/5, 145/17, 145/4, 441/5, 441/3, 481/2,
633/2, 633/6, 474/4, 456/15 V katastrálním území Branov.


