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K o l a u d a č n í   s o u h l a s

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí,  oddělení  vodního hospodářství  jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106  zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),  a jako speciální stavební 
úřad ve smyslu § 15 odst.  1 zák.  č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§  11  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  správní  řád),  po 
provedeném řízení, jehož účastníkem je ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu obec Pičín, Pičín č.p. 154, 
26225 Pičín, IČ 00243035 

v y d á v á   k o l a u d a č n í   s o u h l a s

obci Pičín, Pičín č.p. 154, 26225 Pičín, IČ 00243035 

k užívání dokončené stavby celého  systému oddílné splaškové  kanalizace v obci Pičín a   mechanicko-
biologické nově realizované  ČOV, vše  v katastru obce Pičín  podle § 122 stavebního zákona. Stavba 
byla stavebně povolena rozhodnutím MěÚ Příbram č.j. 74629/2007/OŽP/Faj ze dne 02.11.2007 jako celek. 
Doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu byly předloženy v plném rozsahu včetně vyhodnocení 
zkušebního provozu předmětné ČOV. Na základě výsledků doložených v tomto vyhodnocení je možno 
čistírnu uvést do trvalého užívání za stejného režimu jako při zkušebním provozu. 

Kanalizační systém byl vybudován dle projektu s mírnou úpravou délky jednotlivých stok. Celková délka 
stok se tím navýšila na 6 656 m. Tyto úpravy byly provedeny na základě dispozice jiných inženýrských sítí, 
případně  byly  vyvolány  změnou  územního  plánu  obce.  Stavba  nezasáhla  stavebně  neprojednané 
pozemky.

Další provoz ČOV bude veden dle provozního řádu.   
Vlastník  bude  nově  vybudovanou  ČOV  a  kanalizační  systém  spravovat  tak,  aby  byla  odpovídajícím 
způsobem zajištěna jeho funkčnost.   
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