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1. TITULNÍ LIST KAN ALLZAČNÍHoŘÁpu

KANALIZACNU RAD
Monitorovací období
pro kanalízaěni systém obce Uhřičice

Návrh kanalizačníhořádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu místně
příslušnémuvodoprávnímu úřadu.

ldentifikačníěíslo maietkové evidence stokové sítě ( dle vvh!áškv č. 42812001 Sb.):

.7

!.Q.1

zÁzNann o

:.l !.32 ť I;.7 15 !33L!.: 3 l 4..

prlrNosrr r,tN,lr,rzlčNírroŘÁou

Schválen podle zákonaé. 27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších
předpisů rozhodnutím Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení vodního hospodářs tví a zemédělství

č.j.:

lu?,/azr ?4o/2az ,bs

Na dobu od:

r'Z .

7. 2o/á

2a, a- 2a/é

ze dne

do:

/z, ?. 2oZ4

Razítko a podpis schvalujícího vodoprávního úřadu:
Maglstrát města Fřerov*
750 11 Přerov 2

se sídlem Bratrská 34

ft2*Á

Kanalizační řád vypracoval: PROVOD -

inženjnská společnost s r. o.

V Podhájí 226128

400 01 Ustí nad Labem

OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 126'76

PROVOD - inženýrská společnost,
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666

0l Tišnov

Autorizovaný nženyr: Ing. Pavel Kocur
Autorizovaný nženyr pro vodohospodářské stavby

črarr- 1005638
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2.

PREDMET A CILE KAN ALIZACNIHO RADU

předmětem tohoto kanalizačního řádu ie stanovení podmínek v souladu
právními normami pro

.
o
o

s

vodohospodářslďmi

napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizačnísystém
stanovení nejvyššípřípustné míry znečištěníodpadních vod rypouštěných do kanalizace,
popřípadě nejvyššíhopřípustného množstvítěchto vod
dalšíprovoz kanalizačního systému

cíle kanalizačníhořádu:

o neohrozit jakost recipientů v povodí kanalizace a podzemních vod v dané lokalitě
o neohrozit kvalitu stokové sítě
o lylňití kapacitních možnostísítě
o zajištění plynulého bezpečnéhoa hospodárného odvádění odpadních vod
. zaručenímaximální bezpečnosti zaměstnanců provozujícíchkanalizaci pro veřejnou

potřebu

vvbrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu:
Vypouštění odpadních vod do vod kana|izace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na
kanalizací a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je
zakáuéno (§20 zrákona ě. 27412001 Sb.) a podléhá sankcím podle §33, §34 zákona ě.2741200I Sb.

Vlastníky pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí ztéchto objektu lrypouštět do
kanalizace odpadní vody do nich dopravované z jtnýchnemovitostí pozemků, staveb nebo zařízeni
bez souhlasu provozovatele kanalizace.

Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalízace připojovat na tuto kanalizaci pouze stavby a
zaŤízení,u nichž vznikajícíodpadní vody nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné
kanalízace míru znečištěnípřípustnou kanalizačtím řádem. V případech přesahující určenímíry
zneěištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předěistit.

Vlastník kanalizaceje povinen podle zménítnebo doplnitkanalizaěnířád, zméní-li se podmínky,
za který ch byl schválen.

Kanalízačnířád

je

výchozím podkladem pro uzavíránísmluv na odvádění odpadních vod

kanalizace a odb ěratel em.

Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačníhořádu tak, aby tento
dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou aprávrn situaci.
Dalšípovinnosti vyplývajíci ztextukanalizaěního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
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3. vsEoBECNA

CAST

I.
ÚVOPNÍ USTANOVENÍ

1. Tento kanalizačnířád se vztahqe na kanalizaění systém obce Uhřičice jehož majitelem
provozovatelern je Dobrovolný svazek obcí Povaloví.

2.

a

Tento kanalizŇní řád vychází ze záů<ona ě. 27412001 Sb., o vodovodech a kartalizacich pro
veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství
é.4281200I Sb. ve zněni pozdějších předpisů, vodního zákona č. 25412001 Sb. v úplnémznéní
pozdějšíchpředpisů a ostatních souvisejících zákonů, předpisů a norem, jejíchžrozhodující výčet
je uveden v příloze č.8 tohoto kanalizačrttho řádu.

II.
DEFINICE POJMŮ
J.

Kanalízace pro veřejnou potřebu, kanalizaěnt přípojky, odpadní vody, druhy znečištěnía ostatní
odborné termíny, lžívanév tomto kanalizaěním řádu definují příslušnézékony, směmice a
noríny, jejichž rozhodující výčet je uveden v příloze č. 8 tohoto kanalizaěního.řádu.

III.
PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ
4.
5.

6.
7,

Provozovatelem předmětného kanalizŇního systémuje Dobrovolný svazek obcí Povaloví.

Provozovatelem odvodnění pozemku, vnitřní kanalizace stavby a zaíízenísloužícímu
k předchozímu čištěníodpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou
potřebu je vlastník (případně správce) pozemku nebo stavby připojené nakanalizačnísystém.
Provozovatelem kanalizaěnlch systémůpro veřejnou potřebu a zaŤizeni s jednoúčelovým
zaměřením je správce zařizení, pro které jednoúčelovékanalizaénísystémy azaŤízeni slouží.
Provozovatel kanalízačníhosystému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí
pozemky nebo stavby,nanichž nebo pod nimi se kartalizace nacház;i zatňelem plnění povinností
spoj ených s provozovaním kanal izace.

Iv.

NAPOJENÍ

N.q,

raN ALIZACL PRo vEŘEJNoU POTŘEBU

8.

Každénapojení nakanalizačnísystém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace.

9.

Napojení na kanalízačnísystém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizaěními přípojkami.
Kanalízačrlt přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od r.yústění Ýnitřní
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěnído stokové sítě. Pro zŤizovétní,
provozování, a financování kanalizačnich přípojek plati zvláštní předpisy. Kanalizačnípřípojku
pořizuje na své naklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která
na své naklady přípojku pořídila.

10.

O napojení kanalizačnípřípojky z nemovitosti nebo zaíizenína veřejný kanalizŇní

systém
požádá zé$emce provozovatele kanalizace spolu s náležitostmi stanovenými stavebním řádem a
dalšími podmínkami, které určíprovozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpraly
stávajících kanalizačnich přípojek, pro změnu užíváníobjektu nebo jeho části. Pro napojení na
kanalizaénísy stém můžeprovozovat el kartalizace stanovit dal šípo dmínky.
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11.

Obec můžev přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkůmstavebního pozemku nebo
staveb, na kterých vznlkaji nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.Pro zíízení,napojení a provozování
kanalizaění přípojky potom platí ustanovení uvedená v tomto kanalizačnímřádu. Každý
producent odpadních vod má právo b}t připojen (po dohodě s provozovatelem) na kanalizaěni
systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené zákonem ě. 27412001 Sb. v
úplnémzněni pozdějšíchpředpisů a platným kanalizačnímřádem.

V.
vypouŠrĚNi oopauNícn voo Do vEŘn"lNBHo KANAr,rz,lčNígo sysTÉMu
12.

Do kanalizačníhosystému pro veřejnou potřebu mohou b;it vypouštěny pouze odpadní vody
v míře znečištěnía v množstvístanoveným kanalizačním řádem.

13.

Ukazatele přípustné míry znečištěníodpadních vod uvedené v odstavci 24 plati pro všechny
producenty odpadních vod napojené na provozovaný stokový systém, není-li v píiloze ě. 4
tohoto kanalizaěního řádu v případě jednotliqých producentů odpadních prumyslových vod
stanoveno jinak.

14, Koncentrace ukazatelů znečištěníodpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku
a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval vypouštěné odpadní
vody a jejich vliv na kanalizačnísystém. Koncentrace sledovaných ukazatelů bude stanovena
laboratoří, vlastnícíOsvědčenío správné činnosti laboratoře a zveřejněné ve věstníku
Ministerstva žívotníhoprostředí (oblast platnosti osvědčenílaboratoře obsahuje sledované
ukazatele) nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve
věstníku Ministerstva životníhoprostředí (předmětem akreditace laboratoře jsou sledované
ukazatele).
15.

16.

Koncentrace ukazatelů znečištěníodpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku odebíraného
v místě napojení kanalizaění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě
není odběr vzorků možný, určíprovozovatel veřejné kanalizace společně s producentem náhradní
místo vzorkování tak, aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení
jako na vyústěnípřípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu.Typ vzorku odpadních vod ajeho
rozsah určíprovozovatel kanalizace písemným lyjádřením. V případě, že odpadní vody před
vypouštěním do kanalizace potřebují k dodrženípřípustné míry zneěištění stanovené tímto
kanalizaěním řádem předchozí čištění,určuje místo odběru, typ a rozsah vzorku odpadních vod
včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod vodoprávni úřad povolením
k nakládání s vodami.

Kontrolu kvality a množstvíodpadních vod vypouštěných do kanalizaěního systému provádí
z ovat el kanalízace.

pro vo

17. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod. Odběratel
mŮže být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část odebraného vzorku nutnou k zajištění
paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíšeprovozovatel s odběratelem protokol.
18.

li mezi

provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozboru vzorků odpadních vod,
provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadní vody kontrolní laboratoř stanovená
zvláštním správním předpisem.
Jsou-

19. Případné změny ve složenía množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou
potřebu jsou producenti povinni projednat s píovozovatelem kanalizace a to aniž by k tomu byli
vyzván| Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním
řádemje definovánojako neoprávněné vypouštěníodpadních vod do kanalizace.
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20.

Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v příloze č.1
zékona č. 25412001 Sb., o vodách v úplnán znéni pozdějších předpisů, mtňe producent
vypouŠtět do kanalizace porlze na zékladépovolení vodoprávního uřadu. Do kanalizace nesmí
podle zál<ona č.25412001 Sb., o vodách v úplnémzněnl pozdějších předpisů rmikat látky, které
ve smyslu tohoto zékona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné lárky a nebezpečné
látky.

2l.

Metodiky stanovení jednotliuých ukazatelů znečištěnív odpadních vodách dle bodu 15 tohoto
kanalizaěního řádu jsou shodné s prováděcí vyhláškou k vodnímu zákonu č. 25412001 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

22. Do veřeiného kanalizačního systému n e s m í bÝt wpouštěny nebo iinak přepravovány
následuiící látky a škodlivinv:

,
-

látfu ohrožujícízdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látlql
způsobujícínadměrný zópach, nebo možnost vzniku infekce
látlq radioalďivní, infekční
látky narušujícímateriály stokové sítě, popřípadě způsobujícíprovozní závady nebo poruchy
průtoku stokové sítě (např. zanášení)

v

látlE způsobujícíprovozní závady nebo poruchy na stokové síti či jejím průtoku, případně
ohrožujícíprovoz ČOV
látfu hořlavé, výbušné, těknvé, dusivé popř. látlql, které smísenímse vzduchem nebo vodou
tvoří uýbušné,dusivé nebo toxické směsi

látlq) jinak nezávadné, které ale smísením sjinými látknmi, lďeré se mohou
vysltytnout, noří látlry jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné lótlgl

vkanalizaci

biologiclql nerozložitelnétenzidy
pesticidy, jedy, látlE omamné a žíraviny
kejda nebo močůvkaz chovu domácího nebo hospodářskeho mířectva, obsahy septiků a žump

soli použitév období zimní údržbykomunikací v množství přesahujícím ve vzorlu hodnotu
ukazatele RAs stanovenou tímto kanalizačnímřádem
Biologiclql rozložitelný odpad, především z kuchyňsbých drtičůodpadů. Je povinnost s nimi
nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. ]85/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace
sloužívýhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto
systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňslql odpad. Jako s odpadem s ním
musí být nakládáno.

23.

Seznam |átelq které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí podle zékona č. 25412001 Sb. (vodní zákon) o vodách mikat následující látky,
které ve smyslu tohoto zákonanejsou odpadními vodami:

A. ZvláŠťnebezpečnélátky, s ffiimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na
biologicky neškodné:

1.

2.
3.
4.

láttry

organohalogenové sloučeniny alátky, kíerémohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí
organofosforové sloučeniny

organocínovésloučeniny

látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokézány karcinogenní nebo

mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnoužlázJ, rozmnožování
nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní
prostředí.
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5.
6.
7.
8.
9.
B.

jejísloučeniny

kadmium ajeho sloučeniny
persistentní minerrální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu
persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, ztlstávat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívánívod

kyanidy

Nebezpečnélátky

1.

metaloidy, kovy ajejich sloučeniny:
1. zinek

6. selen

11, cín

16. vanad

2. měd'

7. arzen

12. baryum

17. kobalt

3, nikl

8. antimon

13. berylium

18. thalium

4. chrom

9. molybden

14. bor

19. telur

5, olovo

'10. titan

15. uran

20. stříbro

2.
3.

biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

4.

toxické nebo persistentní organické slouěeniny křemíku alátky, které mohou zqýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, vyjma téch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodnélátky

5.
6.
7.
8.
Ý

ftať a

9.

Iátky, kíerémají škodlivý účinekna chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu
pochazejicích z vodního prostředí, a sloučeniny majícíschopnost zvyšit obsah těchto látek
ve vodách

elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu
nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu

fluoridy
látky, které mají nepíiznívý účinekna kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany
kyanidy

10. sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinekna dobrý stav povrchových vod

24. Nejryššípřípustné množstvía znečištěníodpadních vod vypouštěných do kanalizace
Do kanalizace mohou být dle přílohy 15

zéi<ona č. 42812001

v míře znečištěnístanovené v následující tabulce.

Sb. odváděny odpadní vody jen
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ukazatele přípustné míry znečištěnívod vypoušt
rozměr
rbol
Ukazatel
T

J.

biochemická spotřeba kvslíku
chemická spotřeba kyslíku
rozpuštěné látky

4.

nerozpuštěn é |átkv sušené

5.

rozouštěné anorsanické soli
extrahovatelné látkv

1

2.

6.
7.
8,

9,
10.
11

12.
13.
14.
15.
16,
17,
18.

19.

20.
2I.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

tenzidy anionaktivní
nepolární extrahovatelné látky
síranové ionty
chloridové ionty
dusík amoniakální
dusík celkorrý
fosfor celkovÝ
fenoly iednosytné
kvanidv celkové
kyanidy toxické

Aox

mg,lI

RL
NL

mglI
mglI

RAS

ms,ll

mP/I

EL
PAL-A
NEL

mg,lI

mď|
mgll

ní
a

500

800

1000

1500

I200

2000
1000

600
800
50

I200

10

20

80

10

15

SO+

300

450

mglI
mďI
mglI

N""lk.

1000
80
100

1500

N-NII4*

mď|

Pcelt,

mp,ll

FN1

20

mg/l

CŇ""tt

0,1

30
30
0,2

ms,lI

CN-to*

0,1

0.1

Cr

ms,lI

železo celkové
manganu
rtuť

ms,lI

Fe

Mn
He

mď|
mp,l1

olovo

ms/l

měď

mgl1

nikl

ms,ll

chrom celkovÝ
šestimocnÝ chrom
arsen

ms,lI

zinek

ms,ll

Pb
Cu

Ni

Cf

mglI

selen

mď|

kadmium

30.
31.
32.

stříbro
vanad
reakce vody

ms,ll
ms,ll

JJ.

usaditelné látky
teplota

cett.

C16*

As
Zn

ms,lI

28.
29.

34.
35.

BSK5
CHSKc.

ms,lI

do kanalizace.
prumerna
hodnota

0"1

0"3

50
2

100

0.02
0.1

0.04
0,2

5

0,3

0,5

0,5

1

0.3

0,5

0,05

0,1

0.1

Se

0,02

Cd
Ae

0,1
0"05

0"1

pH

UL

ml/1
oC

15

0.2
2.0
0,05
0,2

V

mglI

I20
I20

1.0

0,02

6-9

100

0,05
150

T

40

negativnínález

Salmonella sp.

Pruměrné hodnoty se stanovují ve směsném vzorku, kteý se získá slévánímnejméně osmi
dílčíchvzorků stejného objemu, které jsou odebrány během hlavní směny, nebo v době hlavní
produkce odpadních vod. V případě konstantní produkce odpadních vod lze stanovit pruměrné
hodnoty ve směsném vzorku získanémslévánímosmi dílčíchvzorků stejného objemu po dobu 2
hodiny v intervalu 15 min. Maximální hodnoty se týkají bodového vzorku.

Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentraěních a
bilančnílimitů (maxim).

25. Kana|izaceje ukončena čistírnouodpadních vod, proto není dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

26.
27.

Fakturace stočnéhose řídízvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalízaěnímřádem dotčeny.

Měření množstvíodpadních vod

l0
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Požadavky na měření a stanovení množství odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zqména v
§ 19 zákonaé.27412001 Sb. a v §§ 29,30,31 vyhlášky č.4281200I Sb.

Pro objekty které nejsou napojeny na veřejný vodovod, bude množství vypouštěných odpadních
vod stanoveno směrným číslemnazákladé odborného výpočtu provozovatele.
Pro objekty napojené na veřejný vodovod umožníprovozovatel měřit množstvíodpadních vod
dle odečtu z vodoměru, případně pokud má objekt i studnu, bude připočteno k množství směrné
ěíslo.

vI.
KONTROLA ODPADNÍCE VOD
28.

Při kontrole prutoku a jakosti odpadních vod, vypouštěných do kanalizačních systémůpro

29.

Producent odpadních (zvláštních vod) je povinen umožnit provozovatelí kanalizace vstup do
suých nemovitostí a zaŤízeni za účelemprovedení inspekčníkontroly odpadních vod a provozů,
ze kterych odpadní vody pochazeji, píipadně k odebrání vzorku odpadní vody vypouštěné
producentem do kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádáni předložit
provozovatelíkanalizace v,ýsledky kontrolních rozborů kvali§ vypouštěných vod prováděných
producentem.

30.

Při prokazání neoprár,rrěného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je

veřejnou potřebu, na néžse vžahuje tento kanaltzaění řád, se vycháni zplatných norem ČSN a
ISO norem pro vzorkování odpadních a zvláštních vod.

provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod
přerušení nebo omezení.
31.

Neoprávněné vypouštěníodpadních vod dokanalízace pro veřejnou potřebu je definováno v zák.
č.2741200l Sb., o vodovodechakanalizacích ve znénípozdějšíchpředpisů.

vII.
HAvÁRIE
32.

Jakékoliv haviárie nazaŤizení producenta odpadních vod, které by mohly mítnežádoucídopad na
kanalizaění systém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích
látek do kanalizace, je producent povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace a
provozovateli provozně související infrastruktury, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného
správce Povodí.

Vlastníkem provozně související kanalizace ukončenéna ČOV Kojetín je spol. Vodovody a
kanalizace Přerov, a. s.
JJ.

Opatření při havráriích a poruchách kanalizace při mimořádných situacích na kanalízačním
systému jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto kanalizaěního řádu.

vIII.
zÁvĚnnčNÁ usTANovENí
34. Tímto kanalizaěním
kanalízačrusystém.

35.

řádem se rušívšechny dříve vydané kanalizačnířády na předmětný

Producent, kteý porušíustanovení tohoto kanalízaěního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které
z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu
hospodrářského zátkoníku provozovatele odškodnit.
11
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36.

Organlzace, lďerá zemními pracemi, úpravou powchů vozovek nebo jinou činnostípoškodí
stokovou síťa objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve qýši nakladů na
uvedení zařizení do původníhostavu.

37.

Nedílnou součástítohoto kanalizačníhořádu jsou:

Příloha č.1: ÚOaie o popisu území,včetně technického popisu kanalízaěrttho systému dle §24 písm.
a, b dle vyhl. č. 428l200t Sb. v platném znění
Příloha č.2: Kontrola míry zneěíštěníodpadních vod
Příloha č.3: Stanovení přípustné míry zneěištění odpadních vod pro vyjmenované prumyslové
producenty dle bodu 23 tohoto kanalizaéního řádu a dle §24 písm. g vyhl. 42812001 Sb.
v platném zněni
Příloha č.4: Měření množstvíodpadních vod
Příloha č.5: Havarijní opatření na stokové síti
Příloha č.6: Aktualizace, revize kanalizačního řádu
kanalizaénímřádem

a kontrola dodržení podmínek stanovených

Příloha č.7: Seznam zákon.ů, předpisů a norem souvisejících s tímto kanalizaénímřádem
Příloha č.8: Mapová příloha dle §24 písm. c vyhl. ě. 4281200I Sb. v platnémznéní

l2

Kanalizačni řád pro kanalizačnísystém obce Uhřiěice

pŘír,onA

č.1 popls ÚzBMÍ A TEcHNIcKÝ popls SToKovÉ, sÍrĚ

charakteristika obce:

Obec Uhřičice se nachátzi v okrese Přerov, přibližně 20 km od města Přerov. Administrativně
obec spadá Olomouckého kraje, okresu Olomouc. Katastrální územi - k.ú. Uhřičice. Pověřenou obcí
je Kojetín.

Katastr Uhřičic příslušído povodí řeky Moravy. Velkou část území(severní a západni partie)
odvodňuje řeka Valová, východní část je odvodňována vlastní Moravou a Malou Bečvou, jihozápadní
část pak spáduje k řece Hané. Číslohydrologického povodí je 4-12-0I-015.
Hlavním tokem uzemí je řeka Morava, protékajícíýchodní částíkatastru od severu k jihu a
přijímajícízde zprava (od severozápadu) řekou Valovou. Řieni sít' dále tvoří ruzně dochované
pozůstatky původníspletité sítě říčníchramen v nivě Moravy, z nichž nejqfznamnější je Malá Bečva
na krátké východní hranici katastru, a drobné oběasné toky v okrajovém svahu Křetínské pahorkatiny.
Vylouěit nelze ani přirozený původ některých úsekůširokého Bolelouckého náhonu.
Rozloženíprutoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané.Obecně nejvíce vody odteče
v jarních měsících,nejméně koncem léta a na podzim, kdy některé drobnější toky mohou i zcela
vysychat. Oběh podzemních vod je vázán zejména na nivní štěrkopísky. Jejich značný
vodohospodářský význam dokládá začlenění do chráněné oblasti přirozené akumulace vod kvartér
řeky Moravy.
Celkový počet obyvatel

s

trvalým obyvatel je 54I obyv.

(

k

1.1

,2016).

Zásobování pitnou vodou je v lokalitě řešeno vodovodní sítí,kterou vlastní a provozuje spol.
Přerov a.s.

VAK

TechnickÝ popis stokové sítě:
Z důvodůvýškových poměru řešeného izemi je vybudována kombinovaná splašková stoková síť,
kterou tvoří stoky gravitačnía tlakové kanalizace. Celkem je na síti os.veno l0 čerpacíchstanic. Nově
budovaná kanalizace je striktně splašková. ČiStěrri odpadních vod probíhá na stávající ČOV v
Kojetíně, kam je voda dopravována tlakovou kana|izací, která se napojuje na stávající stokovou síťv
Kojetíně vedoucí na ČOV.
Stoky jsou trasovány v prostoru krajské komunikace (111367), místníchkomunikací a nezpevněných
plochách obce. Stoky křížíkrajskou komunikaci a v jednom místě železnici.
V obcijsou navrženy 3 hlavní stoky, které odvádí splašky na čerpacístanice tlakové kanalizace. Jedná
se o stoky,,Au", ,,Bu" a ,,Cu", do kterých jsou zaústěny postupně všechny ostatní navrženégravitační
stoky.

Stoka,,Au" prochází středem celé obce od posledních rodinných domů u krajské komunikace Kojetínpřerov, až k Čsveu u hřiště.
Stoka ,,Bu" je navržena v místníkomunikaci od obecního úřadu, až k ČSvs, při jihovýchodním okraji
zástavby.
Stoka ,,Cu" je nayržena v místníkomunikaci od požárnízbrojnice ve středu obce, až k ČSvc., na
Severu.
Dále jsou vobci navtženy 3 hlavní větve tlakové stoky, které odvádí splašky zčerpacich stanic přes
měrný objekt do spojné šachty na kraji obce, kde na stoku plynule navazuje propojovací vl.tlak
,,VIJK" dopravující splaškovou vodu z Uhřičic do gravitačnikana|izace v Kojetíně.
Stoka,,VAu" procházi severovýchodní částíobce od čerpacístanice ČS,rou u hřiště do spojné šachty u
budovy obecního úřadu, kde se napojuje na páteřní tlakovou stoku,,VCu".
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Stoka ,,VBu" je navržena pouze klatká v místníkomunikaci na jihovýchodním okraji obce, mezi
CSvso a měrným objektem, před kteým se napojuje napáteíni tlakovou stoku,,VCu".
Stoka ,,VCu" je navržena v místníkomunikaci od ČSvcu na severu obce u domu ě.p. 124, prochází
napříčcelou obcí až na její jihovýchodní okraj, kde je situován měrný objekt a dáIe navazuje na v/tlak
,,VLJK". Výtlak ,,VIJK.' je trasován v extravilánu mezi obcemi Uhřičice a Kojetín. Stoka ,,VCu" a
,,V[JK" bude do budoucna zajišťovat dopravu splaškovévody i z dalšíchnavazujícich obci za
Uhřičicemi do stokové sítě v Kojetíně. Veškeréodpadní vody budou vyčištěnyna ČOV Kojetín (ČOV
Kojetín provozuje spol. VAK Přerov a.s., ČOV je nawžena jako mechanicko-biologická s chemicklým
stáňenim fosforu, vyčištěnéodpadní vody jsou vypouštěny do toku Morava).
Stoka ,,VClť' zajišťuje společně s jejími bočnímivětvemi odkanalizování domů na západní straně
obce podél krajské komunikace, kde nelze zajistit gravitaění odkarralizovéní. Tato stoka vede od
ČSvcr,,u domu č.p. 151 do spojné šachty SŠna qitlaku VCu.
Gravitačnísplaškovou kartalízací z PVC DN 200, 250 a 300 mm v celkové délce 3 169,3 m a je
provedena z trubek PVC Quanfum SN 12 od firmy Pipelife Czech, s.r.o.

TlakovousplaškovoukanalizacíPEDe 63,90,110, 140 aI60 mmvcelkové déIce2671,0mje
provedena ztrvbek PE 100+, RC SDR 17 PN 10 od fi.r.ry Pipelife Czech s.r.o.
Cerpací stanice v celkovém počtu 10 kusů.
§toka

prúměr potr. 3N

6ravitačni stoky

cglková délka

AA-ltl
AAu

ABu

AC"l u

ACu
ADtl

AEu
EAu

BBu
CAu
Au
Au
Fq *__*_._".
3u
ťr;

Oélka (m)
3169.3

1l5.3
Plast DN250

Plast
Plast
Plast
Plast

P|aet

Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast

DN2§0
DN250
DN250
DN250
DN2§0
DFl250
DN250
DN250
DN300
DN200
DN300
DN200
DN300
DN200

241.E

8i.6

76.8
2§4,7
193.2
138,0

í41,8
170.0
150,0
932.3
2.7
|0§.

2.5
&44.7

Eu-

Plast
Plast

Výtlačnéřády

celková dálka

2671"0

VCu
VCu

FE De 140
PE Qq tS9

609.0

l10

§9.2
252.4
408.0
20.5
32.0

VUK
VBu
Vau

VClu

VC1-1u
VOt -2_1u

VCl-Zu
V§1-3u

Vúl4u

VOl-§rr

PE DE 160

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
F€
P*

De
Do

ll0

D* 90
De §3
Ds 63
De 63
De 63
Ds 63
Ds §3

l

323.0
827.8

31.1

§2.0
28"2

?7,8

Čerpacístanice:
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urŘIčIcp
Iksl

CELKo\ry PocET CERPACICH STANIC (cs)
z toho malé Čs
z toho střední Čs
z toho velké Čs
z toho velmi veké Čs

10"0

7,0
0,0
2,Q

1.0

Cqlkoyý počet přípoiek ie 20Q ks
Údaie o odběru vody na osobu a den:
Projekt předpokládal v souladu se směrn]ými číslys potřebou vody v množství100 l/os./den. Skutečné
množstvíodpadních vod bude stanoveno podle spotřeby pitné vody na fakfuračníchvodoměrech.
Odpadní vody jsou z obce Uhřičice odváděny na stávajícíČOV v Kojetíně. Výhledový počet
ekvivalentních obyvatel byl spočítánna 770. Pruměmá denní produkce splaškových odpadních vod
byla spočítána na 97,58 m3.den-1. Pruměrná ročníprodukce splaškových odp. vod je předpokládána
35.618 m3.rok-l.Potřeba pitné vody pro oplachy technologie je do 10m3/rok. Zásobování bude
mobilní cistemou.
Přebled hlavních producentů:
V lokalitě se nenacházejí žádní hlavní nebo významní producenti odpadních vod.

V současnédobě
není v lokalitě žádný významný průmyslový znečišťovatel.Hlavní znečištěnízlokality je

produkováno obyvatelstvem a drobou občanskou vybaveností,

Ří.l;oHa, č,2,,:. KONTŘoLÁ,M

RY,žNE

Kontrolu množstvía jakosti odpadních vod

v

oil+áI}N

e

YeŤ

rámci provozu kanalizaěního systému zajišťuje

provozovatel.
Kontrolu jakosti vod bude provádět provozovate|kanalizace na přítoku do koncové šachty stávajíci
stokové sítě města Kojetín v ulici Stružní.Provozovatel kanalizace je povinen v předávacím místě
kontrolovat na své náklady míru znečištěnípředávaných odpadních vod vypouštěných do kanalizace
pro veřejnou potřebu u vybraných ukazatelů (pH, teplota, BSK5, CHSKcr, NL, RAS, N-NH4, Pcelk.,
NEL) obecných limitů kanalizaěního řádu nejméně 4x ročně a výsledky analýz zaslat provozovateli
provozně související kanalizace (spol. VAK Přerov a.s.)

Měření množství odpadních vod bude prováděno v měrném objektu umístěném na kanalizačním
systému v obci Uhřičice, navtženém na stoce ,,VCuo'
1:11g,11'4ll 3
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Na kanalizačnímsystému obce Uhřičice není napojen žádný producent odpadních vod, které mají
specifické složení.
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kana|izace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této
skutečnosti informovat vodoprávní úřad a můžepo viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci
vzájemných smluvních vztahů a platných právních noíem (viz. §10 zákona ě.2741200I Sb. a §l4
vyhlášky č. 42812001 Sb.)
IGajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působnostíuplatňují sankce podle §32 - 34 zákona ě.
274/2001Sb.
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Požadavky na měření a stanovení množstvíodpadních vod jsou všeobecně stanoveny v §l9 zákona č.
274l200l Sb. a v §29, 30 a 3l vyhlášky č. 4281200l Sb.
Množstvívypouštěných odpadních vod bude stanoveno z naměřených hodnot na měmém objektu.
Množství odpadních vod je přímo měřeno indukčnímprůtokoměrem, který je osazen na vytlačném
potrubí v prefabrikované šachtě na pozemku p.č. 110611 k.ú. Uhřičice. Indukčníprůtokoměr je
stanoveným měřidlem ve smyslu zákona ě. 50512009 Sb. a vyhlášky č. 3341200 Sb. v platném znění.

Rozloženíodběru jednotlivých vzorků bude rovnoměmě v celém kalendářním roce.
P.Řír- o'rr a, č

i'= fi f',fi *iíil, i,ffrii.ilť -' ,iláfff#$-q-ř,

.-Iiť*ffi

ul

Případné poruchy nebo havárie jsou hlášeny v první řadě provozovateli. Provozovatel podává hlášení
dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům (vodoprávní úřad, správce toku, majiteli provozně
související kanalizace a COV, hasiči, policie apod.). Telefonní kontakty jsou uvedeny v odstavci této
přílohy - hlášení mimořádných událostí.
Provozovatel postupuje při likvidaci poruchy nebo havárie dle provozního řádu a odpovídá za uvedení
kanalizace pro veřejnou potřebu do provozu. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie
hradí viník.

V případě mimořádné události na stokové síti, která by mohla mít za následek ohrožení provozu
kanalizace a COV v majetku VaK Přerov na územíměsta Kojetína a vedla by k problémům v čistícím
procesu ČOV ro;etín musí provozovatel stokové sítě v obci Uhřičice neprodleně informovat
dispečink VaK Přerov a sjednat neodkladnou nápravu.
Havarijní nebo mimořádnÝ stav můženastat:

1) závadou nazařízení

a)

na stokové síti - zejména při porušenía ucpdní stolly

Opatření:
Informovat příslušného pracovníka a zajistit odstranění ucpávky, případně poruchy na stoce

b) na objektu ČS - zejména při ulpadku

el. proudu,

při poruchóch technologického zařízení

-

Opatření informovat distributora elektrické energie, požádat uživatele kana|izace pro veřejnou
potřebu o sníženímnožstvívypouštěné vody, odstavit porouchané zařízeni, využítrezervní zařízení
a zajistit opravu
2) zhoršenou

-

kvalitou odpadních vod

přítomností ropných produktů v odpadních vodách
zjištěním látek v odpadních vodách, které není povoleno vypouštět do kanalizace

Opatření:

-

u provozovatele poškozenéhozaíízenízamezit dalšímuodtoku ropných látek do kanalizace

provedou se terénníúpravy (vykopání stružek apod.), které umožníodvedení uniklých ropných
látek tak, aby nevnikaly do kanaIizace, k zachycení ropných látek vniklých do kanalizace se
umístíve vhodných objektech kanalizačnísítě (oddělovací komory, výtok do toku apod.) norné
stěny

odstranění ropných látek se provede v případě malého množství- vybráním nádobou, u většího

množství - odčerpánímvhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se po zachycení
ropných produktů mechanicky odstraní (likvidace zachycených ropných látek, případně jejich
l6
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směsí se sorbentem můžeblýt likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat

-

s nebezpečným

odpadem)

při provádění havarijních opatření je nutno spolupracovat s hasičským sborem, správcem toku,
vodoprávním úřadem, policií, eventuelně s hygienickou službou

Při próci uvnitř kanalizace je nutné dbdt zvýšenéopatrnosti, neboť hrozí nebezpečívybuchu.

Wastní lilcvidačnípráce zajišt|uje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřend

provozovatelem.

Při zjištěnílátek, které do stokové sítě nepatří (oddíl V. bod 24 - seznam látek, které není možno

vypouštět do veřejné kanalizace), je provozovatel povinen postupovat ve spolupráci s orgány místních

úřadů,vodoprávními úřady, správcem toku, hasiči, s vlastníkem a provozovatelem provozně
související kanalizace a COV, policií eventuelně s hygienickou službou. Provozovatel kanalizace
v obci Uhřičice, na jehož územík mimořádné události nebo havárii došlo, musí zajistit neodkladnou
nápravu i za podmínky přerušení čerpáníOV do provozně související kanalizace v majetku VaK
Přerov a likvidace vzniklé situace jiným způsobem. Provozovatel kanalizace v obci Uhřičice zajistí
v případě mimořádné situace nebo havárie řádné vzorkování přítoku do provozně související
kana|izace v majetku Vak Přerov a na přítoku provozně související ČOV.
Provozovatel musí zajistitvzorkování přítoku do stávající kanalizace před ČOV Kojetín a skladování
vzorků, vyslat pracovníky na odběr vzorků z kanalizace pro veřejnou potřebu a pomocí uzlových
bodů na stokové síti zjistit zdroj zneěištění a následně vynaložit maximální úsilík likvidaci zdtoje
znečištění.

HlÁŠnNÍMIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
V případě vzniku jakékoliv mimořádné události v provozu stokové sítě, která by mohla mít za
následek ohrožení provozu kanalizace a provozu ČOV a následné ohroženíjakosti předčištěné
odpadní vody, se tato skutečnost hlásí:

ORGANIZACE:

TELEFON:

Magistrát města Přerova, odbor stavebného úřadu a
životního prostředí
Bratrská 34,750 11 Přerov

581 268 232

člžr,Olomouc

731 405 265

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

58I 283

Tovární 4I,772 00 Olomouc
Dvořákova

7

5,

7

50 1 1 Přerov

obec uhřičice
Uhřičice I1,I,752 01 Kojetín

1ll

581 763 796

800 167 427,58l

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
202 094
Šířara482l21,Přerov I - Město

Producent odpadních vod httísíneprodleně provozovateli ČOV možnénebezpečnépřekročení

předeps aného limitu (i potenciólní)

Provozovate|kanalizace postupuje při likvidaci poruch ahavárií a při mimořádných událostech podle
příslušných předpisů - zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky ě. 21612011 Sb. o
náležitostech manipulačního a provozního řádu vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do
provozu. V případě haváriíprovozovatel postupuje.podle ustanovení § 40 a § 4I zákona254l200| Sb.,
podává hlášini Hasiěskémi záchrannému sboru ČR @opřípadě jednotkám požfuníochrany, policii
l7
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ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životníhoprostředí,
vlastníka kanalizace popřípadě Český rybářský svaz.
Pomoc při naléhavém řešení a havariiních stavech

ORGANIZACE:
Policie ČR, Územní odbor

TELEFON:

Přerov

g74 766 lt t

Magistrdt města Přerova, odbor stavebného úřadu a
životníhoprostředí

-

Vodoprdvní

ČtŽP, Olomouc

Povodí Moravy, provoz

úřad

Olomouc

Krajskd hygienickd stanice Olomouckého

ČEZ a.s. - hldšení havórií dodtívky el.

584 268

1

]

],

58t 268 232

731 405 265

kraje

585 7l

l

229

58l 283 1] I
S40 850 S60

Tísňová volání:
Jednotné evropské číslotísňovéhovolání tel. ll2
Hasiči
tel. l50
Záchranná lékařská služba
tel. 155
Policie
tel. l58
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.
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PŘít,oHA č.ó

AKTUAL LZACE, R EYIZI" KANALIZAČNÍHOŘÁOU
A KONTROLA DODRŽOVÁXÍ PODnnÍNPX
STANOVENÝCH KANALIZ AčNÍnnŘÁonvt

Kontrolu dodržování podmínek stanovenýchkartalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro
veřejnou potřebu v návzvnosti narealízované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly,
při zjištěnínedodržení podmínek kanalizačntho řádu, informuje provozovatelkanaltzace pro veřejnou
potřebu bez prodlení místně příslušný vodoprávnítňad a dotčenéhoodběratele.
Akfializacíkanalizaéního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace (případně provozovatel
nazák|adé platného smluvního vŤahu) pruběžně podle stavu, respekíive změntechnických a právních

podmínek,zakterýchbylkanalizaěnířádschválen.

Revize kanaltzačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl
kanalizační řád schválen. Revize, které jsou případným podkladen aL<twalizace, provádí provozovatel
kanalízace průběžně,nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalízačníhořádu. Provozovate|
informuje o výsledcích těchto revízi vlastníka kanalizace a vodoprávní uřad.
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PŘíloH,c,

č.7 SEZNAM Z^KDNŮ, PŘnoPISÚ A NOREM
SoUvIsE.lÍcÍCH S KAN ALIZAČNÍvIs ŘÁunvt

Zákoně.25412001Sb., o vodách v úplnémznérll pozdějšíchpředpisů (vodní zékon)
Nařízení vlády o ukazate|ich a hodnotách přípustného znečištěnípovrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštěníodpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech č.6tl2003 Sb. ve znénípozdějšíchpředpisů
Zákon č. 27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veřejnou potřebu (zál<on o vodovodech a
kanalizacich) ve znění pozdějšíchpředpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 4281200l Sb., kterou se provádí zákon é. 27412001 Sb., o
vodovodech akanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějšíchpředpisů

Zékon ó. 18312006 Sb. o územnímplánovaní a stavebním řádu (stavební zakon), ve znéni pozdějších
předpisů
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném zněni

Vyhláška MLVH ČSn e. 611977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
Obchodní zékoníkě.

5 13 l 199

1 Sb.

ve znění pozděj šíchpředpisů

ČSN ZS 724l - Kontrola odpadních a zvláštních vod
ČSN ZS 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci
jejich skladování

s

ropnými látkami a

ČSN ZS 3416 - Ochrana povrchoqýchapodzemních vod před znečištěnímpři dopravě ropy
látek silničnímivozidly

a

ropných

ČSN t: 0916 - Ochrana vody před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím
ČSN g: 09t7 - Ochrana vod před ropnými látkami, kanalizace a čištěnízaolejovaných vod
ČSN ZS 6101 - Stokové sítě a kanalizačnipřípojky.
ČSN ZS 7220 - Kontrola jakosti povrchových vod.
ČSN ZS 7221 - Posuzování jakosti powchové vody

a způsob

její klasifikace.

TNV 75 69II - Provozní řádkanalizace

ČsNz: 6760 - Vnitřní kanalizace

A",

l,
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