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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle § 106 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 13.12.2019 podal 

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IČO 25496565, Zahradní č.p. 768, 464 01  Frýdlant 

(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 

úpravna Bílý Potok 

(dále jen "stavba") na pozemcích p.p.č. st.573, 688, 508, 910/2 a 910/3 v k.ú.Bílý Potok pod Smrkem, 

530/3, 530/4, 530/5, 530/6 a 967/1 v k.ú.Lázně Libverda provedené podle stavebního povolení spis.zn. 

11743/2006/OSUZP/4/Hd-231.2 ze dne 7.3.2007 a opravného rozhodnutí 11743/2006/OSUZP/5/Hd-

231.2 ze dne 7.3.2007. Zkušební provoz vodního díla byl povolen pod č.j.: MUF 

4188/2018/OSUZP/4/Kun-231.2 dne 28.1.2019. 

Stavba obsahuje: 

SO-2101 -  Odběr surové vody Hájený potok  – jedná se o dnový odběr, na odběrném objektu jsou 

navrženy nové česle s roztečí průlin 4 cm, jednotlivé rámy o šířce 0,5 m, sklon bude zmenšen o 

konstrukci usazení na spodní hranu žlabu; bude opraveno zdivo ze žulových kvádrů vyspárováním, boční 

přeliv bude zpevněn přibetonováním opěrného bloku, opraveny budou větrací komíny ze šachty. 

SO-2201 – Budova úpravny vody – přítok surové vody, agregace v děrovaných stěnách  - přítok surové 

vody zůstane zachován v suterénu SV části úpravny, odtud bude surová voda vedena do suterénu pod 

halu filtrace do nové agregace, která vznikne úpravou původních pískových filtrů. Bude odstraněn 

keramický obklad, obvodové stěny budou následně nadbetonovány o 0,7 m, nádrž bude podélně 

rozdělena železobetonovou stěnou tl.400 mm na dvě samostatné linky. Do obou linek budou instalovány 

děrované stěny a nerezový odpadní žlab, který bude společný pro obě linky. Nádrž agregace bude zakryta 

průhlednými polykarbonátovými deskami s osmi otvíratelnými poklopy a uzavřený prostor agregace bude 

samostatně odvětrán mimo prostor budovy. Na střední dělící stěně bude umístěna revizní lávka. 

      - hala pískových filtrů – pískové filtry budou přestavěny, dojde 

k odstranění jejich obkladu, nadbetonování obvodových i dvou dělících stěn o 0,7 m, v každé ze tří sekcí 

pískových filtrů bude vytvořen odpadní betonový kanál ve středu každé sekce, vnitřní stěny pískových 

filtrů budou obloženy keramickým obkladem do hloubky 2,2 m, filtry budou zakryty průhlednými 
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polykarbonátovými deskami se třemi otevíratelnými poklopy a všechny tři uzavřené prostory budou 

samostatně odvětrány mimo prostor budovy. Po obvodové stěně filtrů je navržena revizní lávka. 

S nadbetonováním stěn pískových filtrů konstrukčně souvisí stavební i dispoziční úpravy hospodářství 

chloru. Nová železobetonová deska bude uložena ve zdi, která dělí halu filtrace od garáže, a na druhé 

straně bude vetknuta v nové nadbetonované obvodové stěně pískových filtrů. Na takto vzniklé konstrukci 

budou uloženy všechny nové zděné příčky, předsíň, provozní sklad chloru a místnost dávkování chloru 

budou mít keramický obklad do výšky 2000 mm. 

V hale filtrace bude vyměněno ocelové schodiště, zazděna všechna okna na severní straně fasády a 

kompletně vyměněna keramická dlažba i keramický obklad po obvodových stěnách. 

     - provozní část budovy – dojde v ní k výměně veškeré keramické 

dlažby, obkladů, dveří, oken, zdravotních zařízení a vnitřních instalací. 

SO-2203 – Nová akumulace upravené vody 500 m3 – jedná se o jednokomorový zemní vodojem 

s užitným objemem 500 m3, s armaturní komorou, která dále slouží i objektu Kalového hospodářství a 

stávající akumulaci 150 m3 . Nádrž akumulace i armaturní komora jsou navrženy z betonu jako uzavřené 

vany, prostor armaturní komory je izolován plášťovou izolací proti tlakové zemní vodě, nepropustnost 

nádrží je zajištěna samotnou konstrukcí -  kompaktní železobetonovou vanou. 

SO-2204 – Rekonstrukce akumulace upravené vody 150 m3 – v rámci armaturní komory nové 

akumulační nádrže bude řešen i vstup do stávající akumulace, navazující na vrchní stavbu armaturní 

komory, který nahradí stávající vstup, jenž bude zbourán. 

SO-2301 – Kalové jímky – stávající odsazovací nádrž, která bude nově sloužit jako odsazovací jímka 

pracích vod, bude otryskána vysokotlakým vodním paprskem, bude provedena hrubá a jemná reprofilace 

a rekrystalizační nátěr, následně bude předělena novou železobetonovou stěnou a celá nádrž bude 

zastropena.  

Nová jímka zahuštěných kalů  je řešena jako zasypaná podzemní nádrž, jímka je řešena jako izolovaná 

železobetonová nádrž, která bude obložena a vydlážděna chemicky odolnou dlažbou.  

Vstupy do nádrží budou zajištěny pomocí vynechaných otvorů s nástavcem a poklopem. 

SO-2302 – MČOV – na místě stávajícího septiku, který bude zbourán, bude osazena nádrž ČOV EKO 

SBR BIO pro 5 EO včetně technologie (výrobce BazénPlast), s vypouštěním stávající kanalizací společně 

s vodami dešťovými a s bezpečnostním přepadem do Smědé. Součástí objektu bude i potrubí z PE a PVC 

pro rozvod vzduchu z budovy úpravny vody, uložené v chráničce z PE HD 100 DN100, délky 12,6 m. 

SO-2501 – Vodovod – přívodní potrubí z odběrných objektů, proplachovací potrubí a výtlak z úpravny 

vody do VDJ Bílý Potok budou ponechány v původním stavu, pouze před budovou úpravny vody jsou 

navrženy odsazovací kalové jímky na obou přívodních řadech. Propoje mezi úpravnou vody a novou 

armaturní komorou jsou navrženy nové, stávající potrubí budou zrušena. Nové řady budou z tvárné litiny 

s vnějším i vnitřním plastovým povrchem DN 80 – 250, jednotlivých délek 1 – 18,6 m, v rozsahu 

popsaném v projektové dokumentaci. 

SO-2502 – Kanalizace – v rámci rekonstrukce jsou navrženy stoky z PE HD 100 DN 100 –  400, 

jednotlivých délek 8,7 – 18,4 m, z kameniny DN 200 – 400, jednotlivých délek 1,2 – 37,4 m, v rozsahu 

popsaném v projektové dokumentaci. 

SO-2701 – Rekonstrukce vodojemu proplachové vody 43 m3 – bude provedena sanace nádrže 

otryskáním vysokotlakým vodním paprskem, bude provedena hrubá a jemná reprofilace a rekrystalizační 

nátěr, dále budou provedeny práce v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci. 

SO-2702 – Rekonstrukce vodojemu Bílý Potok 150 m3  - bude provedena sanace stropu armaturní 

komory mechanickým očištěním a otryskáním vysokotlakým vodním paprskem, bude provedena hrubá a 

jemná reprofilace a rekrystalizační nátěr, dále budou provedeny práce v rozsahu popsaném v projektové 

dokumentaci. 

SO-3101 – Vodojem a čerpací stanice Libverda 2 x 1500 m3  - rekonstrukce se týká pouze vstupní 

komory ve větším zachovávaném vodojemu 1x1000 m3, nový vodojem 2 x 1500 m3  je navržen jako 

zemní dvoukomorový s manipulační komorou, která obsahuje dávkování chlornanu a rozvodnu. Nádrže 

vodojemu jsou navrženy z betonu jako uzavřené vodotěsné vany. 
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SO-3104 – Vodovod  - nově jsou navržena trubní propojení z tvárné litiny s vnějším i vnitřním plastovým 

povrchem DN 150 – 250, v jednotlivých délkách 16,5 – 45,4 m, v rozsahu popsaném v projektové 

dokumentaci. 

SO-3105 – Kanalizace – v rámci rekonstrukce jsou navrženy stoky z kameniny DN 100 – 300, 

v jednotlivých délkách 3,1 – 26,5 m,  v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci. 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 28.1.2020 s tímto výsledkem: 

Bylo předloženo: 

1. Zpráva o hodnocení zkušebního provozu 

2. Dokumentace skutečného provedení stavby 

3. Protokoly o provedených rozborech pracích vod 

4. Protokoly o provedených rozborech odpadních vod (MČOV) 

5. Provozní řád pro trvalý provoz 

6. Vyjádření AOPK JH k provedení stavby 

7. Vyjádření KHS LK 

8. Protokol o odstranění vad a nedodělků 

9. Místní provozní řád pro provoz a údržbu chlorovacího zařízení, vyprazdňování a skladování lahví 

na chlor včetně chlorového proplachového plánu pro objekt. 

Ohledáním na místě bylo zjištěno, že stavba byla provedena dle platného stavebního povolení a ověřené 

projektové dokumentace s drobnými odchylkami – jiný výrobce MČOV. Dle předložených podkladů a 

výsledků provedeného ohledání lze stavbu trvale užívat dle předloženého provozního řádu. 

Odůvodnění: 

Dne 13.12.2019 podal stavebník Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IČO 25496565, Zahradní č.p. 

768, 464 01  Frýdlant, žádost o kolaudační souhlas na stavbu vodního díla „úpravna Bílý Potok“. 

Vodoprávní úřad provedl dne 28.1.2020 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 

odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání 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. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto 

proti němu odvolat. 

 

 

 

 

Ing.Hana Kunclová 

oprávněná úřední osoba 

odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 

 

 

Obdrží: 

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IDDS: wvfd68b 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, IDDS: zqmdynq 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

Město Hejnice, stavební úřad, IDDS: 6rsbedk 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

Obec Bílý Potok, IDDS: 4nfb5j4 
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Státní úřad inspekce práce, IDDS: xy7efgi 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 
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