Dodatek č.1
kanalizačního řádu
stokové sítě města Lázně Bělohrad
- napojení lokality Brtev (I. etapa)
(zpracovaný dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, ve znění pozdějších
předpisů)
Vlastník kanalizace:

Město Lázně Bělohrad
nám. K. v. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Provozovatel kanalizace:

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 00 Jičín

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME) stokové
dle vyhl. č. 428/2001 Sb.:
5208-679330-00271730-3/1
Zpracovatel dodatku č.1 kanalizačního řádu:

ing. Lucie Vašková

Datum zpracování:

listopad 2015

sítě

Brtev

…….......................
razítko a podpis

Kanalizační řád stokové sítě města Lázně Bělohrad, který byl schválen
odborem životního prostředí Městského úřadu Jičín dne 4.8.2010
pod č.j. MuJc/2010/13932/ZP/Sko, se doplňuje tímto dodatkem č.1 z důvodu
rozšíření stokové sítě o splaškovou kanalizaci v lokalitě Brtev – I.etapa.
Projektová dokumentace stavby „Lázně Bělohrad – kanalizace obce Brtev“ byla
zpracována firmou MULTIAQUA s.r.o. Hradec Králové – DSP v 06/2007
(zak.č. M 06/028), DPS v 03/2013 - I.etapa (zak.č. M 13/003).
Stavební povolení bylo vydáno dne 7.7.2008 pod č.j. MuJc/2008/12078/ZP/Sko
a prodlouženo rozhodnutím č.j. MuJc/2011/29484/ZP/Sko dne 21.11.2011 a
dále rozhodnutím č.j. MuJc/2014/11309/ZP/Sko dne 17.4.2014.
Gravitační splaškovou kanalizaci tvoří hlavní kmenová stoka A vedoucí v silnici
přes obec a vedlejší stoky AD, AE, AF, AG, AI, AM, AM-1, AN. Splaškové vody
z gravitační stoky B z přilehlých domů na návsi v jižní části obce jsou svedeny
do čerpací stanice ČS-1, odkud jsou čerpány výtlačným řadem V1 do gravitační
kanalizační stoky A, kterou jsou splaškové vody odváděny do stávající
kanalizace města Lázně Bělohrad v místě za lázeňským hotelem „Strom života“
a dále na městskou ČOV.
Materiálem gravitačních stok je žebrovaný polypropylen SN 10 DN 300, výtlak
je z PVC 90.
Čerpací stanice je umístěna v západní části návsi před plotem nemovitosti
č.p.64 a je do ní odváděny splaškové vody odváděné systémem gravitačních
splaškových stok B, BA, BB a BB1. ČS je vybudována jako betonový podzemní
kruhový objekt o průměru 2000 mm s betonovou deskou se vstupním poklopem
600 x 600 mm a dvojicí manipulačních poklopů 600 x 600 mm pro kalová
čerpadla. ČS má akumulační prostor o obsahu 15,0 m 3, ve kterém je osazena
dvojice kalových čerpadel. Čerpané množství je cca 3,5 l/s, čerpaná výška
cca 5,8 m. ČS je vybavena systémem pro dálkový přenos dat GDF.
Seznam stok - dle zaměření GEOMA HJ Pardubice s.r.o.:
stoka A
2 168,40 m
stoka AD
49,68 m
stoka AE
70,23 m
stoka AF
11,47 m
stoka AG
66,54 m
stoka AI
22,55 m
stoka AM
109,39 m
stoka AM-1 28,92 m
stoka AN
91,47 m
stoka B
52,56 m
stoka BA
23,85 m
stoka BB
61,56 m
stoka BB1 15,50 m
výtlak V1
80,22 m
-----------------------------celkem:
2 852,34

Původní nevyhovující kanalizace je využita jako dešťová pro odvádění
povrchových vod.
Statistické údaje kanalizace Brtev:
Celková délka stokové sítě:

2 852,34 m

Počet trvale bydlících obyvatel v lokalitě Brtev:

137

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci:

88

Počet kanalizačních přípojek:
z toho
trvale obydlené nemovitosti:
rekreační objekty

66
33
33

Celková délka kanalizačních přípojek:

443,80 m

V lokalitě Brtev jsou do kanalizace odváděny pouze splaškové vody
z nemovitostí určených k trvalému bydlení a k rekreaci, nejsou zde zastoupeni
žádní průmysloví producenti odpadních vod, ani objekty městské vybavenosti,
provozovny a objekty k podnikání.
V lokalitě Brtev bude množství vypouštěných splaškových odpadních vod
do kanalizace u jednotlivých nemovitostí určeno podle směrných čísel roční
potřeby vody uvedených v příloze č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Do kanalizace v lokalitě Brtev ukončené čistírnou odpadních vod není dovoleno
vypouštět odpadní vody přes předčisticí zařízení – septiky, žumpy nebo
domovní ČOV (dle § 18 zákona č. 274/2001 Sb.).
Majitelé nemovitostí v lokalitách, ve kterých byly odpadní vody před
vybudováním nové splaškové kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod
odváděny přes tato předčisticí zařízení, musí prokazatelně vyřadit tato zařízení
z provozu. Tato skutečnost musí být ověřena pověřeným pracovníkem
provozovatele.
U nově na kanalizaci připojovaných nemovitostí mohou být do kanalizace
odváděny pouze splaškové vody, dešťové vody budou likvidovány v místě jejich
vzniku na pozemcích producentů (vsakování, akumulace).
Pro stokovou sít v lokalitě Brtev platí veškerá ostatní ustanovení uvedená v KŘ
Lázně Bělohrad.
Přílohou tohoto dodatku je situace zaměření skutečného provedení stavby.

