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1. TITULNÍ LIST KANALIZA NÍHO

ÁDU

NÁZEV OBCE A P ÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍT :
Ho ice - Doubrava
IDENTIFIKA NÍ
ÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍT
(PODLE
VYHLÁŠKY . 428/2001 Sb.) : ………………………………………….…………………
P sobnost tohoto kanaliza ního ádu se vztahuje na vypoušt ní odpadních
vod do stokové sít obce Ho ice - Doubrava
Vlastník kanalizace

:

Vodohospodá ská a obchodní
spole nost, a.s.

Identifika ní íslo (I )

:

601091479

Sídlo

:

Ji ín, Na Tobolce 428

Provozovatel kanalizace

:

Vodohospodá ská a obchodní
spole nost, a.s.

Identifika ní íslo (I )

:

60109149

Sídlo

:

Ji ín, Na Tobolce 428

Zpracovatel provozního ádu

:

Ing. Jaroslava Suchánková

Datum zpracování

:

12/2002

Záznamy o platnosti kanaliza ního ádu :
Kanaliza ní
rozhodnutím místn

ád byl schválen podle § 14 zákona
. 274/2001 Sb.,
p íslušného vodoprávního ú adu…………………………………

. j. ..........................................

ze dne ................................

.....................................................
razítko a podpis
schvalujícího ú adu

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZA NÍHO

ÁDU

Ú elem kanaliza ního ádu je stanovení podmínek, za nichž se producent m
odpadních vod (odb ratel m) povoluje vypoušt t do kanalizace odpadní vody
z ur eného místa, v ur itém množství a v ur ité koncentraci zne išt ní v souladu
s vodohospodá skými právními normami – zejména zákonem . 274/2001 Sb.,o
vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a zákonem . 254/2001 Sb.,o
vodách a to tak, aby byly pln ny podmínky vodoprávního povolení k vypoušt ní
odpadních vod do vod povrchových.
Základní právní normy ur ující existenci, p edm t a vztahy plynoucí
z kanaliza ního ádu :
•
zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou
pot ebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
•
zákon . 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
•
vyhláška . 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální
novely.
2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZA NÍHO

ÁDU

a)

Vypoušt ní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby
p ipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odb ratel)
v rozporu s kanaliza ním ádem je zakázáno (§ 10 zákona . 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona . 274/2001 Sb.,

b)

Vlastník pozemku nebo stavby, p ipojený na kanalizaci, nesmí z t chto
objekt vypoušt t do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných
nemovitostí pozemk , staveb nebo za ízení bez souhlasu provozovatele
kanalizace,

c)

Nov smí vlastník nebo provozovatel kanalizace p ipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a za ízení, z nichž budou odpadní vody p ed vtokem do ve ejné
kanalizace p ed išt ny na hodnoty platných limit p ípustného zne išt ní.

d)

Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. zm nit nebo
doplnit kanaliza ní ád, zm ní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

e)

Kanaliza ní ád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvád ní
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odb ratelem,

f)

Provozovatel kanalizace shromaž uje podklady pro revize kanaliza ního ádu
tak, aby tento dokument vyjad oval aktuální provozní, technickou a právní
situaci,

g)

Další povinnosti vyplývající z textu kanaliza ního
v následujících kapitolách.

ádu jsou uvedeny

2.2. CÍLE KANALIZA NÍHO

ÁDU

Kanaliza ní ád vytvá í právní a technický rámec pro užívání stokové sít
ásti obce Ho ice - Doubrava tak, aby zejména :
a)
b)
c)
d)

byla pln na rozhodnutí vodoprávního ú adu
nedocházelo k porušení materiálu stokové sít a objekt
odpadní vody byly odvád ny plynule, hospodárn a bezpe n
byla zaru ena bezpe nost zam stnanc pracujících v prostorách kanaliza ního
adu

3. POPIS ÚZEMÍ
3.1. CHARAKTER LOKALITY
Doubrava leží ne severním okraji m sta Ho ice. P evážná ást nemovitostí
zde slouží k individuální rekreaci. Terén je p evážn svažitý, srážkový úhrn zde
dosahuje cca 780 mm/rok. Odpadní vody z kanaliza ního adu, v etn vod
srážkových, jsou gravita n odvád ny prost ednictvím volné kanaliza ní výusti do
zatrubn ného levostranného p ítoku (p epadu z koupališt ) eky Byst ice. eka
Byst ice, je významným vodním tokem (vyhláška . 470/2001 Sb.).
Zásobení pitnou vodou je realizováno z velké ásti z vodovodu pro ve ejnou
pot ebu, ale i z lokálních podzemních zdroj (studny místního zásobování).
- po et trvale bydlících obyvatel
- po et trvale bydlících obyvatel, napojených na vodovod:
- celkový po et odb ratel
- množství pitné vody fakturované
(tj. odebrané z vodovodu) pr m rn :

46
40
75
7 m3/d

3.2. ODPADNÍ VODY
V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :
a)
v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
b)
srážkové a povrchové vody (vody ze st ech, zpevn ných ploch a
komunikací),
c)
jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastav ném území).
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní
vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v sou asné dob produkovány od

cca 10 obyvatel, napojených na kanalizaci.

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT
4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE
V tšina odpadních vod z napojených domácností je spolu se srážkovými
vodami gravita n odvád na kanaliza ním potrubím DN 400 mm do p epadu
koupališt a odtud zatrubn nou ástí do eky Byst ice, protékající jižn od obce.
Kanalizace není soustavná, v tšina nemovitostí v obci je odkanalizována
individuáln , na ve ejnou kanalizaci jsou napojeny pouze 4 domy prost ednictvím 4
p ípojek.
Kanalizace není zakon ena OV a je celkov ve špatném technickém stavu.
Celková délka ve ejné kanaliza ní stoky je 100 km.
Kanalizací jsou odvád ny spole n vody splaškové, deš ové i balastní.
Splaškové vody sociálního charakteru jsou do kanalizace vypoušt ny
pravd podobn p es biologické septiky (skute nost bude známa až po zpracování
pasportu kanalizace - termín do r. 31.12.2003).
4.2. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE :
Pro ást obce Ho ice - Doubrava:
sm rodatná intenzita p ívalového dešt (t = 15 min., p = 1,0):
pr m rný srážkový úhrn
dlouhodobý pr m rný ro ní po et dn se srážkami:

119 (l/s.ha)
cca 780 mm/rok
170

5. ÚDAJE O VYPOUŠT NÝCH VODÁCH DO TOKU
Vodoprávní povolení bylo vydáno dne 1.10.2002
. j. : ŽP 03/1595/2002/231.2/Vo/A/20-242
vydal Okresní ú ad Ji ín
platnost povolení: do 31.12.2012
5.1. LIMITY VYPOUŠT NÉHO ZNE IŠT NÍ
BSK5
CHSKCr
NL

“p“ (mg/l
50
150
50

“m“ (mg/l)
100
200
100

celkem (t/rok)
0,75
2,25
0,75

v množství max.
Qr

0,5 l/s
15.000 m3/rok

6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU
Název recipientu
:
eka Byst ice
Kategorie podle vyhlášky . 470/2001 Sb. :
významný vodní tok
íslo hydrologického profilu
:
1-04-03-005
Plocha povodí
:
72,06 km2
I odpadních vod
:
.........
Kvalita toku Byst ice v nejblíže sledovaném profilu . 148 - Popovice,
í . km 25,20, HG po adí 1-04-03-011 v období r. 2000-2001:
BSK5
=
3,14 mg/l
CHSK(Cr)
=
19,42 mg/l
NL
=
45,30 mg/l
N-NH4+
=
0,14 mg/l
Pc
=
0,175 mg/l
Správce toku

:

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do kanalizace nesmí podle zákona . 254/2002 Sb., o vodách vnikat
následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :
A. Zvláš nebezpe né látky, s výjimkou t ch, jež jsou, nebo se rychle m ní na látky
biologicky neškodné :
1. Organohalogenové slou eniny a látky, které mohou tvo it takové slou eniny ve
vodním prost edí.
2. Organofosforové slou eniny.
3. Organocínové slou eniny.
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prost edí, nebo jeho vlivem.
5. Rtu a její slou eniny.
6. Kadmium a jeho slou eniny.
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p vodu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z stávat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
9. Kyanidy.

B. Nebezpe né látky :
1. Metaloidy, kovy a jejich slou eniny :
1. zinek
6. selen
2. m
7. arzen
3. nikl
8. antimon
4. chrom
9. molybden
5. olovo
10. titan

11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran

16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
20. st íbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvláš nebezpe ných látek.
3. Látky, které mají škodlivý ú inek na chu nebo na v ni produkt pro lidskou
pot ebu, pocházející z vodního prost edí, a slou eniny, mající schopnost zvýšit
obsah t chto látek ve vodách.
4. Toxické, nebo persistentní organické slou eniny k emíku a látky, které mohou
zvýšit obsah t chto slou enin ve vodách, vyjma t ch, jež jsou biologicky neškodné
nebo se rychle p em ují ve vod na neškodné látky.
5. Anorganické slou eniny fosforu nebo elementárního fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p vodu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nep íznivý ú inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné
soli a dusitany.
9. Silážní š ávy, pr myslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobn
stabilizované komposty.

8. NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNE IŠT NÍ
ODPADNÍCH VOD VYPOUŠT NÝCH DO KANALIZACE
1) Do kanalizace mohou být odvád ny odpadní vody jen v mí e zne išt ní
stanovené v tabulce . 1
Stanovená koncentra ní maxima v tabulce jsou ur ena z 2 hodinových sm sných
vzork
2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace p ekro ení limit (maximálních
hodnot) podle odstavce 1), bude o této skute nosti informovat vodoprávní ú ad

a m že na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztah
a platných právních norem (viz § 10 zákona . 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky
. 428/2001 Sb.).
Krajský ú ad a obecní ú ad obce s rozší enou p sobností uplat ují sankce podle
§ 32 – 35 zákona . 274/2001 Sb.
Tabulka
Ukazatel
(mg/l)

.1

Symbol

tenzidy aniontové
fenoly jednosytné
AOX
rtu
m
nikl
chrom celkový
olovo
arsen
zinek
kadmium
rozpušt né anorg. soli
kyanidy celkové
extrahovatelné látky
nepolární extrahovatelné látky
reakce vody
teplota
biochemická spot eba kyslíku
chemická spot eba kyslíku
nerozpušt né látky
dusík amoniakální
dusík celkový
fosfor celkový
St íbro
Kobalt
Baryum
Veškerý chrom
Chrom (VI)

9. M

Maximální

koncentra ní

limit

v 2 hodinovém (sm sném) vzorku
FN 1
AOX
Hg
Cu
Ni
Cr
Pb
As
Zn
Cd
RAS
CNEL
NEL
pH

10
0,05
0,05
0,2
0,1
0,3
0,1
0,1
0,5
0,1
1 200
0,2
50
5
6,0 - 8,5

BSK5
CHSK(Cr)
NL 105
N-NH4+
Ncelk.
Pcelk.
Ag
Co
Ba
Cr
Cr

100
200
100
45
10
0,1
0,15
0,3
0

70
0,1

ENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na m ení a stanovení množství odvád ných odpadních vod jsou
všeobecn stanoveny zejména v § 19 zákona . 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31

PAL-A

t

vyhlášky . 428/2001 Sb.
S vodom rem:
P edpokládá se, že odb ratel, který odebírá vodu z vodovodu vypouští do
kanalizace takové množství splaškových odpadních vod, které podle zjišt ní na
vodom ru odebral, a to v etnosti ode t vodom r (minimáln 1 x za rok).
Bez vodom ru:
Není-li provád no m ení odebrané vody, ur í se množství vypoušt ných
splaškových odpadních vod do kanalizace podle sm rnýcgh ísel ro ní pot eby vody
uvedených v p íloze . 12 vyhlášky . 428/2001 Sb., a to v etnosti 1 x za rok.

10. OPAT ENÍ P I PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMO ÁDNÝCH
UDÁLOSTECH
P ípadné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na
telefonním ísle Vodohospodá ské a obchodní spole nosti, a.s. Ji ín.
Producent odpadních vod hlásí neprodlen provozovateli kanalizace možné
nebezpe í p ekro ení p edepsaného limitu (i potenciální).
Provozovatel kanalizace postupuje p i likvidaci poruch a havárií a p i
mimo ádných událostech podle p íslušných provozních p edpis a odpovídá za
uvedení kanalizace do provozu. V p ípad havárií provozovatel postupuje podle
ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasi skému
záchrannému sboru R (p ípadn jednotkám požární ochrany, Policii R, správci
povodí). Vždy informuje p íslušný vodoprávní ú ad, eskou inspekci životního
prost edí, vlastníka kanalizace p ípadn
eský rybá ský svaz.
Náklady spojené s odstran ním zavin né poruchy, nebo havárie hradí ten,
kdo ji zp sobil.
P i vniknutí toxických, nebo jinak nep ípustných látek do stokové sít
správce kanalizace odkázán jen na oznámení, nebo zjišt ní:
a)
zne iš ovatelem, který zne išt ní zp sobil
b)
správcem toku, rybá ským svazem nebo jiným orgánem i osobou
c)
vlastními pracovníky p i išt ní, nebo kontrole stokové sít

je

ad a) Oznámí-li producent odp. látek v as vniknutí nep ípustných látek do stokové
sít , je možné podle charakteru provést n která opat ení:
- odebrat vzorky OV
- p ehradit stoku, nebo výust nornou st nou z prken a zachytit
plovoucí látky v etn jejich odsání sacím vozem
- p ehradit stoku nebo p ípojku pomocí speciálních uzáv r na
nepr lezné stoky, maximální množství p etékajících vod od erpat fekálními
vozy a odvézt na skládku.

ad b) P i oznámení havárie správcem toku zástupci jiných orgán a
organizací, že recipient byl zne išt n nep ípustnými látkami, je nutné
provést tato opat ení:
- provést kontrolu všech výustí do recipientu a sou asn odebrat bodové
vzorky OV
- v p ípad , že bude zjišt n stálý odtok zne iš ujících látek, provést
p ehrazení a od erpání (viz. ad a)
- revizí stok, šachet a p ípojek se vizueln a následnými odb ry vzork zjistí
zne iš ovatel, který havárii zp sobil
ad c) Pracovníci
st ediska kanalizace oznamují zjišt né závady ihned
vedoucímu st ediska, který postupuje podle odstavce a) nebo b), kde jsou
popsána opat ení pro likvidaci zne iš ujících látek ve stokové síti.
V p ípad ropné havárie se postupuje u významných zdroj zne išt ní podle
schváleného plánu opat ení pro p ípad ropné havárie, který má zpracován uživatel
ropných produkt a v souladu s „Plánem opat ení pro p ípad ropné havárie v okrese
Ji ín“.

D ležitá telefonní ísla:
VOS a.s. Ji ín:
- provozní st edisko Ho ice
- sídlo

tel. : 493 624 168, (pohotovost 724 116 380)
tel. : 493 535 530, 493 533 637
fax : 493 522 208
HZS - Požární stanice Ho ice:
tel. : 493 624 222 (tís ové volání 150)
Policie R - obvod. odd. Ho ice: tel. : 493 623 333 (tís ové volání 158)
M stský ú ad Ho ice - vodopráv. ú ad: tel. : 493 655 411
Krajský ú ad Královehradeckého kraje: tel. : 495 817 111
Povodí Labe Hradec Králové
tel. : 495 088 111, 495 545 757
IŽP Hradec Králové
tel. : 495 773 111

11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD
P i kontrole jakosti vypoušt ných odpadních vod se provozovatel
kanalizace ídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst.
3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.
Jelikož do ve ejného kanaliza ního adu jsou odvád ny pouze odpadní vody
z domácností, pravidelná kontrola vypoušt ných vod se u t chto p ipojených
nemovitostí se neprovádí. Z hlediska kontroly odpadních vod mohou být odb ratelé

sledováni nepravideln (namátkou).
Kontrola množství a jakosti vypoušt ných odpadních vod se provádí v období
b žné vodohospodá ské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecn tak,
aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.
Dodržování p edepsaných maximálních koncentra ních limit se zjiš ují
analýzou 2 hodinových sm sných vzork , které se po ídí sléváním 8 díl ích vzork
stejných objem v intervalech 15 minut.
Podmínky pro provád ní odb r a rozbor odpadních vod
Pro uvedené ukazatele zne išt ní a odb ry vzork uvedené v tomto kanaliza ním
ádu platí následující podmínky :
1) Uvedený 2 hodinový sm sný vzorek se po ídí sléváním 8 díl ích vzork stejného
objemu v intervalech 15 minut.
2) as odb ru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypoušt ných
odpadních vod.
3) Pro analýzy odebraných vzork se používají metody uvedené v eských
technických normách, p i jejichž použití se pro ú ely tohoto kanaliza ního ádu
má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, p esnosti a správnosti
prokázaný.
Rozbory vzork odpadních vod se provád jí podle metodického pokynu MZe
. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry zne išt ní odpadních vod ( l. 28).
Odb ry vzork musí provád t odborn zp sobilá osoba, která je náležit
pou ena o p edepsaných postupech p i vzorkování.

12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH
KANALIZA NÍM ÁDEM
Kontrolu dodržování kanaliza ního ádu provádí provozovatel kanalizace.
O výsledcích kontroly (p i zjišt ném nedodržení podmínek kanaliza ního ádu)
informuje bez prodlení dot ené odb ratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní
ú ad.

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZA NÍHO

ÁDU

Aktualizace kanaliza ního ádu (zm ny a dopl ky) provádí vlastník kanalizace
podle stavu, resp. zm n technických a právních podmínek, za kterých byl
kanaliza ní ád schválen.
Revizí kanaliza ního ádu se rozumí kontrola technických a právních
podmínek, za kterých byl kanaliza ní ád schválen. Revize, které jsou podkladem
pro p ípadné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace pr b žn , nejdéle však
vždy po 5 letech od schválení kanaliza ního ádu. Provozovatel informuje
o výsledcích t chto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní ú ad.

