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AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu,
respektive změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.
Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace
průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl
kanalizační řád schválen. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vodoprávní úřad.

Záznamy o revizi kanalizačního řádu:

…………………………………

…………………………………

revize provedena dne

razítko a podpis

…………………………………

…………………………………

revize provedena dne

razítko a podpis

…………………………………

…………………………………

revize provedena dne

razítko a podpis

…………………………………

…………………………………

revize provedena dne

razítko a podpis
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KOMUNIKAČNÍ SPOJENÍ
Jméno

funkce

Kontakt

Sylva Káčerová

starostka Obce Poběžovice u
Přelouče

608 204 051

František Šaravec

technik ČOV

603 913 182

Ing. Marek Smolný

odborný zástupce provozovatele
kanalizace

606 063 250

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

Hasičský záchranný sbor

150

Městský úřad Přelouč

odbor stavební

736 607 106

Česká inspekce životního prostředí

OI Hradec Králové - trvalá
dosažitelnost

731 405 205

trvalá dosažitelnost
Povodí Labe, státní podnik

(vodohospodářský dispečink,
hlášení havárií)

Rybniční hospodářství, s.r.o.

Adolf Vondrka – majitel společnosti
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Účelem kanalizačního řádu (dále též KŘ) je stanovení podmínek a pravidel, kterými je řízeno
vypouštění odpadních vod do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu Obce
Poběžovice u Přelouče v souladu s platnou a účinnou legislativou. Současně upravuje právní
vztahy mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem.
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec užívání stokové kanalizační sítě tak, aby
zejména:
• byly dodržovány a plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod
z ČOV a nebyly ohroženy čistírenské procesy,
• nedocházelo k ohrožení jejího provozu, vč. souvisejících objektů na kanalizaci pro veřejnou
potřebu (ČOV, ČS),
• nedocházelo k ohrožení kvality povrchových vod v rybníku Rosol a následně ve vodních
tocích a kvality podzemních vod,
• byl ochráněno povodí toku Lipoltická svodnice (ČHP 1-03-04-0560), konkrétně povrchové
vody bezejmenného vodního toku a rybníku Rosol před znečištěním obecně závadnými
látkami, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami, které by se mohly dostat do těchto
vod dostat,
• byly odpadní vody odváděny a čištěny plynule, hospodárně a bezpečně,
• byla zajištěna kvalita kalu z ČOV Poběžovice u Přelouče z hlediska koncentrace těžkých kovů
tak, aby ho bylo možno využívat (dle požadavků platných právních předpisů),
• byli ochránění zaměstnanci pracující na stokové síti a na ČOV Poběžovice u Přelouče,
• bylo zabráněno poškození materiálu kanalizačních řadů (dále též stok).
Kanalizační řád stanovuje podmínky pro jakékoliv vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Poběžovice u Přelouče. Určuje přípustné míry
znečištění vypouštěných vod, uvádí seznam škodlivých látek, které nesmějí být likvidovány
vypouštěním do kanalizace, a určuje způsob měření vypouštěných odpadních vod do
kanalizace.
V případě, že znečištění odpadních vod překračuje hodnoty uvedené v tomto Kanalizačním
řádu, je vlastník nemovitosti povinen zajistit předčištění těchto vod. V tomto případě
předčisticí zařízení, jako vodní dílo, povoluje místně příslušný vodoprávní úřad na základě
stanoviska vlastníka kanalizace.
Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání odběratelských smluv na odvádění
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem /současně i provozovatelem/ kanalizace, Obcí
Poběžovice u Přelouče, a vlastníkem nemovitosti připojené na kanalizaci - odběratelem.
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z KŘ:
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění
pozdějších předpisů

KANALIZAČNÍ ŘÁD
Obec Poběžovice u Přelouče – září 2021

7

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Obec Poběžovice u Přelouče se nachází ca 14 km jihozápadně od města Pardubice, 5 km jižně
od Přelouče v nadmořské výšce 238 – 250 m n.m. Obcí prochází silnice III. Třídy, ostatní
komunikace jsou místní. Zástavba je podél komunikací, bydlení v obci je rodinné venkovského
typu v rodinných domech se zázemím.
Dle geomorfologického členění podle Demka leží lokalita v okrsku Heřmanoměstecká tabule
(VIC-3C-c), v podcelku Chrudimská tabule (VIC-3), celku Svitavská pahorkatina, podsoustavě
Česká tabule a v jednotce prvního řádu provincie Česká Vysočina.
Heřmanoměstecká tabule je plochá pahorkatina v povodí Chrudimky a železnohorských
přítoků Labe. Leží převážně na slínovcích a spongilitech spodního a středního turonu,
s pleistocenními říčními a proluviálními štěrky, písky a sprašemi. Reliéf je erozní, slabě
rozčleněný s pleistocenními terasami Chrudimky a proluviálními terasami železnohorských
přítoků Labe.
Z regionálně geologického hlediska leží zájmová oblast v české křídové pánvi. Je tvořena
převážně zpevněnými sedimenty bělohorského souvrství. Tvoří jej písčité slínovce až jílovce,
spongilitické, místy silicifikované. Zejména na severu lokality vystupují sedimenty jizerského
souvrtství, a to slínovce s polohami či konkrecemi vápenců. V okolí rybníka Rosol se vyskytují
kvartérní deluviofluviální sedimenty kvartérního stáří.
Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu 4310 Chrudimská křída. Útvar podzemních vod odpovídá 43100 – Chrudimská křída.
Z hydrologického hlediska náleží lokalita do povodí 4. řádu č. 1-03-04-0560 toku Lipoltická
svodnice a do povodí 3. řádu toku Labe od Chrudimky po Doubravu.
Oblast zájmu náleží (podle Quitt, 1971) do teplé klimatické oblasti T2, která je
charakterizována dlouhým teplým a suchým létem, krátkou mírně teplou, suchou až velmi
suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky a velmi krátkými, mírně teplými až
teplými přechodnými obdobími. Průměrná červencová teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí
18 – 19 °C, průměrný počet letních dní je 50 – 60. Průměrná lednová teplota se pohybuje
v rozmezí -2 až -3 °C a průměrný počet mrazových dní 110 - 100. Průměrný roční úhrn srážek
je cca 510 mm.

3. ZPŮSOB ZÁSOBOVÁNÍ OBCE POBĚŽOVICE U PŘELOUČE PITNOU VODOU
Vodovod pro veřejnou potřebu:

Obec Poběžovice u Přelouče je zásobovaná pitnou
vodou ze skupinového vodovodu Přelouč (propojen
s VSVČ skupinovým vodovodem Pardubice).

Provozovatel vodovodu:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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4. ZPŮSOB ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD V OBCI POBĚŽOVICE U PŘELOUČE
Odpadní vody ze zastavěné části obce Poběžovice u Přelouče jsou svedeny na ČOV (150 EO)
pomocí oddílné gravitační kanalizace. Na ČOV Poběžovice u Přelouče natékají pouze splaškové
odpadní vody z připojených nemovitostí.
Přehled druhů odpadních vod odváděných do kanalizace je uveden níže v tabulce.
Tabulka 2: Přehled druhů vod vnikajících do kanalizace pro veřejnou potřebu
Původ odpadních vod

Druh odpadních vod

odpadní vody z bytovém fondu
(„obyvatelstvo“)

jedná se o splaškové odpadní vody produkované
obyvateli

odpadní vody z výrobní a podnikatelské
činnosti

splaškové vody (ze sociálních zařízení podniků)

odpadní vody z občanské vybavenosti

jsou vody splaškového charakteru, jejichž kvalita se
může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí
podle momentálního použití vody. Patří sem
producenti odpadních vod i ze sféry činností (služeb
jako např. restaurační provoz nebo podobný
tomuto).

Počet trvale připojených obyvatel v obci je uveden níže v tabulce. Údaj je každoročně
aktualizován v majetkové evidenci, která je do 28.2. za předchozí kalendářní rok předávána
vodoprávnímu úřadu.

Tabulka 3: Počet připojených obyvatel
Původ odpadních vod

Počet napojených obyvatel

odpadní vody z bytovém fondu („obyvatelstvo“)

144

každoročně aktualizováno v majetkové evidenci, která je do 28.2. za předchozí kalendářní rok předávána
vodoprávnímu úřadu
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5. PARAMETRY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
Množství celkových vypouštěných vod z ČOV do vod povrchových se nepřímo, tzn. je
stanoveno na základě odečtů domovních vodoměrů.
Předpokládané množství a znečištění odpadních vod na přítoku do čistírny (150 EO):
Q24 = 19,45 m3/den

Qmaxd = 28,1 m3/den

Qmaxh = 7,05 m3/h

Tabulka 4: Přiváděné max. znečištění na ČOV Poběžovice u Přelouče
Parametry

Koncentrace mg/l

Látková bilance kg/d

925,4
462,7
424,1

18,3
9,0
8,2

CHSK
BSK5
NL

6. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ
Obec Poběžovice u Přelouče má vybudovanou oddílnou kanalizační síť, která je zakončena
ČOV, umístěnou na východní straně obce (východní břeh rybníka Rosol). Vyčištěné odpadní
vody z ČOV jsou vypouštěny do rybníka Rosol. Na kanalizaci nejsou vybudovány odlehčovací
komory.
Trasy stok vytváří dobré podmínky pro gravitační připojení velké části obce.
Kanalizace je vybudovaná z plnostěnného PVC potrubí DN 250 a 300. Je svedena do čerpací
stanice, odkud jsou vody čerpány na technologie ČOV. Čerpací stanici tvoří šachta o průměru
2000 mm x 4500 mm výška. Je osazena 2 ks čerpadel HCP 32 GF 21,0, které se střídají v chodu.
Řízení chodu ČŠ je z rozvaděče čistírny odpadních vod. Uvnitř šachty je nerezový žebřík, vodící
tyče na čerpadla, nerezový česlicový koš. Čerpací šachta je opatřena 2 ks poklopů o rozměrech
600 x 600 mm a 900 x 600 mm.
Tabulka 5: Přehled jednotlivých stok

Stoka

DN

Materiál

Délka stoky (m)

A1

718,3

A1-1

35,9

A1-2
A1-3

300

PVC s plnostěnnou
konstrukcí stěny

331,8

A1-4

231,5
250

A1-4-1

Počet přípojek:

128,8

70,3

každoročně aktualizováno v majetkové evidenci,
která je do 28.2. za předchozí kalendářní rok
předávána vodoprávnímu úřadu

74 ks
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7. ÚDAJE O ČOV A VODNÍM RECIPIENTU
Stoková síť obce Poběžovice u Přelouče je napojena na ČOV, kterou vlastní a provozuje obec
Poběžovice u Přelouče. ČOV byla vybudována v roce 2021. ČOV se nachází na pozemku 60/6,
k.ú. Poběžovice u Přelouče.

1.1. Identifikace a právní stav ČOV
Název ČOV

ČOV Poběžovice u Přelouče

Vlastník a provozovatel

Obec Poběžovice u Přelouče

Dodavatel technologie

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Uvedení do provozu

říjen 2021

Povolení k nakládání s vodami

Vydáno Městským úřadem Přelouč, odborem stavebním
č.j. MUPC 21525/2018

Povolené množství vypouštěných odpadních vod
Qměs. = 600 m3/měsíc

Qrok = 7 100 m3/rok

"p" (mg/l)

"m" (mg/l)

roční bilance t/rok

CHSKCr

110

170

0,56

BSK5

30

50

0,13

NL

40

60

0,17

Qprům. = 0,23 l/s

Qmax = 0,34 l/s

Jakost vypouštěných odpadních vod
ukazatel

1.2. Základní parametry ČOV
Typ ČOV

VZE 150

Počet ekvivalentních obyvatel

EO

150

Průměrný denní průtok vody

m3/den

19,45

Denní přínos znečištění BSK5

kg/den

9

Denní přínos znečištění CHSKCr

kg/den

18,3

Denní přínos znečištění NL

kg/den

6,88

Oxygenační kapacita

kgO2/den

21,67
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1.3. Technický popis ČOV
Před nátokem do čistírny je umístěna betonová čerpací šachta, která je osazena 2 ks čerpadel,
které se střídají v chodu. Řízení chodu ČŠ je z rozvaděče čistírny odpadních vod. Na display lze
odečítat provozní hodiny jednotlivých čerpadel. Uvnitř šachty je nerezový žebřík, vodící tyče
na čerpadla, nerezový česlicový koš. Čerpací šachta je opatřena 2 ks poklopů o rozměrech 600
x 600 mm a 900 x 600 mm. Pro vyjmutí čerpadel je na stropě ČŠ umístěn jeřábek. Splašková
voda je načerpávána na ČOV.
ČOV je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, průměrný denní průtok 19,45
m3/den, s jemnobublinnou a hrubobublinou aerací v nádrži o vnějších rozměrech 6160 x 3500
x 3080 mm a se zakrytou plastovými víky.
Separace aktivovaného kalu probíhá ve vertikální dosazovací nádrži o průměru 2700 mm,
která je součástí nádrže.
Přebytečný kal se skladuje v provzdušněné kalové nádrži o vnitřních půdorysných rozměrech
1600 x 1600 mm a užitné výšce 2500 mm. Poklop nad kalojemem je třídílný se dvěma komínky
pro odvětrávání. Kalová nádrž je železobetonová a vyvložkována plastovými deskami.
Odsazená voda z kalové nádrže je přečerpávána zpět do čistírny odpadních vod pomocí
nastavitelného kalového čerpadla.
Součástí je kompletní technologie – dmychadla, provzdušňovací elementy, trubní propojení,
vnitřní cirkulace kalu, elektrický rozvaděč technologie.
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1.4. Údaje o vodním recipientu
Název vodního toku

bezejmenný vodní tok
rybník Rosol

Číslo hydrologického pořadí

1-03-04-0560

IDVT

10174647

Říční km

1,6

Správce vodního toku

Povodí Labe, státní podnik

Majitel rybníku Rosol

Rybniční hospodářství s.r.o.

8. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Poběžovice u Přelouče nesmí vnikat níže uvedené
látky, které nejsou odpadními vodami.

8.1. Zvlášť nebezpečné závadné látky
Zvlášť nebezpečné závadné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s
výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování
nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní
prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
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Jednotlivé zvlášť nebezpečné závadné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné
závadné látky v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, prioritní látky a prioritní nebezpečné látky
v oblasti vodní politiky jsou uvedeny v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.

8.2. Nebezpečné závadné látky
Nebezpečné závadné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. zinek

6. selen

11. cín

16. vanad

2. měď

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. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných závadných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu
pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek
ve vodách.
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.
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8.3. Ostatní nespecifikované látky
• močůvka a hnojůvka
• radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové
sítě, případně obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach
• látky narušující materiál stokové sítě nebo ČSOV a koncovou ČOV (sírany, chloridy, kyseliny,
zásady, sodík, draslík apod.)
• látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující
provoz (organických a nerozpustných látek, horké vody apod.)
• hořlavé, výbušné látky, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné
dusivé či otravné směsi
• jinak nezávadné látky, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci
vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, (kyanovodík, sirovodík, oxid uhelnatý, metan apod.)
• pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny
• látky trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody
• srážkové a jiné balastní vody
• odpadní vody z chemických toalet, žump a septiků
• odpad z kuchyňských drtičů
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9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A SEZNAM LÁTEK,
KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být odváděny odpadní vody jen v míře
znečištění stanovené níže.
teplota vody

t

reakce vody

pH

biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

BSK5

465 mg/l

chemická spotřeba kyslíku (dichroman)

CHSKCr

925 mg/l

nerozpuštěné látky

NL105

425 mg/l

rozpuštěné anorganické soli

RAS

1000 mg/l

celkový fosfor

Pcelk.

10 mg/l

amoniakální dusík

N-NH4+

45 mg/l

celkové kyanidy

CN-

0,1 mg/l

fenoly jednosytné

FN 1

10 mg/l

ropné látky

C10-C40

extrahovatelné látky

EL

45 mg/l

tenzidy anionaktivní

PAL-A

10 mg/l

rtuť

Hg

0,001 mg/l

kadmium

Cd

0,2 mg/l

měď

Cu

0,1 mg/l

nikl

Ni

0,1 mg/l

chrom celkový

Cr

0,6 mg/l

olovo

Pb

0,1 mg/l

arsen

As

0,2 mg/l

zinek

Zn

0, 5 mg/l

selen

Se

0,05 mg/l

stříbro

Ag

0,1 mg/l

molybden

Mo

0,03 mg/l

adsorbovatelné organicky vázané halogeny

AOX

0,05 mg/l

polycyklické aromatické uhlovodíky

PAU

2 µg/l

polychlorované bifenyly

PCB

0,1µg/l

tuky a oleje

40 °C
6-9

5 mg/l

45 g/l
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Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu Poběžovice u Přelouče je zakázáno vypouštět
odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních limitů. Koncentrační hodnoty jsou
stanoveny z dvouhodinového směsného vzorku odpadní vody získaného sléváním 8 dílčích
vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut nebo z prostého (bodového) vzorku v případech
přerušovaného - nepravidelného vypouštění odpadních vod do kanalizace.
Stanovení způsobu odběru vzorku podléhá rozhodnutí provozovatele splaškové kanalizace pro
veřejnou potřebu Poběžovice u Přelouče, a to s ohledem na jeho znalost místních poměrů.

10. POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu Poběžovice u
Přelouče vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní
vody (tj. odběratel – producent odpadních vod – uživatel kanalizace) v rozporu s podmínkami
stanovenými Kanalizačním řádem, je zakázáno (§ 10 zákona č. zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů) a podléhá sankcím podle § 32, § 33
tohoto zákona.
K jakémukoliv vypouštění vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu Poběžovice u
Přelouče (dále též „kanalizace“) a u nově zřizovaných kanalizačních přípojek, musí producent
odpadních vod:
•

mít souhlas vlastníka kanalizace, jde-li o odpadní vody, jejichž maximální znečištění
nepřekračuje při jejich vzniku hodnoty uvedené v kapitole 9 tohoto Kanalizačního řádu,

•

mít souhlas vlastníka kanalizace, jestliže jde o vypouštění odpadních vod, jejichž
znečištění by překračovalo při jejich vzniku hodnoty uvedené v tomto Kanalizačním
řádu a je tedy třeba zajistit jejich předčištění,

•

mít souhlas vlastníka kanalizace a povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, jestliže jde o vypouštění
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

Povinnost uzavřít s vlastníkem kanalizace smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro
veřejnou potřebu Poběžovice u Přelouče mají všichni vlastníci nemovitostí, které jsou
připojeny na kanalizaci, tj. producenti splaškových odpadních vod. Každá změna v užívání na
kanalizaci připojené nemovitosti, která může ovlivnit jakost a množství vypouštěných
odpadních vod, musí být předem projednána s vlastníkem kanalizace.
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Další povinnosti producentů odpadních vod připojených na kanalizaci:
1) Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní ČOV. Do
kanalizace je zakázáno vypouštět vody srážkové, drenážní apod.
2) Do kanalizace nesmí být vypouštěny zbytky z drtičů kuchyňského odpadu. Kuchyňský
odpad je podle Katalogu odpadů zařazen jako organický kompostovatelný odpad a je
povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takový
pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné
problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a
následném vypouštění do toků.
3) Všechny objekty, ve kterých je produkována odpadní voda s obsahem extrahovatelných
látek nad rámec max. přípustných hodnot znečištění, musí být vybaveny odlučovači
extrahovatelných látek, a tyto odlučovače musí být řádně provozovány.
4) Množství odpadní vody u fyzických i právnických osob nesmí překročit množství
odebírané vody z vodovodu.

11. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ A KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÝCH
ODPADNÍCH VOD
Měření množství odpadní vody u odběratelů (producentů splaškových vod) je stanoveno na
základě odečtů z vodoměrů, případně dle tzv. směrných čísel roční spotřeby vody, dle vyhl.
MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění. Způsob stanovení množství odpadních vod je uveden ve
smlouvě uzavřené mezi konkrétním odběratelem a provozovatelem kanalizace Obcí
Poběžovice u Přelouče.
V Obci Poběžovice u Přelouče nejsou ke dni zpracování kanalizačního řádu uděleny žádné
smluvní výjimky týkající se jakosti vypouštěných odpadních vod.
Stanovené hodnoty nejvyšší přípustné míry znečištění (kapitola 9.) odpadních vod
vypouštěných do kanalizace se netýká splaškových odpadních vod z obytných budov a budov,
v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a
činností v domácnostech, protože se nepředpokládá s ohledem na jejich charakter jejich
překročení či přítomnost.
Odběratel, který provozuje odlučovač tuků a olejů je povinen na vyžádání předložit doklad o
řádné likvidaci jeho obsahu.
Odběratel, který by vypouštěl do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných
látek, je povinen dodržovat podmínky dané rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu.
Provozovatel kanalizace (tj. dodavatel) si namátkově, dle svého uvážení, provádí kontrolu
odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Provozovatel při tomto postupuje dle § 26
vyhlášky vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění. Kontrola míry znečištění odpadních vod
vypouštěných do veřejné kanalizace je zajišťována rozborem dvouhodinového směsného
vzorku odpadní vody získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15
minut.
KANALIZAČNÍ ŘÁD
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Obecné podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod:
•
•
•
•

místo kontroly je stanoveno tak, aby byly podchyceny veškeré odpadní vody
směsný 2-hodinový vzorek (slévání 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15
minut)
čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních
vod
odběry vzorků a jejich analýzu musí provádět akreditovaná laboratoř

Měření množství odpadních vod vypouštěných z ČOV do recipientu bude stanovováno
nepřímo - výpočtem.

12. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH KANALIZACE V PŘÍPADECH
ŽIVELNÝCH POHROM A JINÝCH MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH
12.1. Havarijní situace
Za havarijní situaci je nutno považovat:
Za havarijní situaci je nutno považovat:

•
•
•
•

vniknutí látek uvedených v kapitole č. 8 tohoto kanalizačního řádu do kanalizace,
havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě,
ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,
překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti
povrchových vod,
• ohrožení bezpečnosti zaměstnanců/obsluhy stokové sítě a ČOV
• ohrožení provozu čistírny odpadních vod
• omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod
na terén.
Po havarijním nátoku látek uvedených v kapitole č. 8 může být narušen, popřípadě zcela
ochromen, čistící proces koncové ČOV Poběžovice u Přelouče. Vzhledem k tomu, že na nátoku
do ČOV není technologie, která by zjistila přítomnost těchto látek v odpadní vodě, je případná
manipulace závislá na včasném hlášení úniku těchto vod již u zdroje.
O způsobu likvidace škod bude následně rozhodnuto po zjištění druhu znečištění ve spolupráci
s akreditovanou laboratoří a s příslušným vodohospodářským orgánem.

12.2. Povinnosti uživatele kanalizace
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče:
tel.:

603 913 182 – technik ČOV, Šaravec František
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•

•
•

producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí
překročení předepsaného limitu (i potenciální) a ohrožení kanalizace, resp. koncové
ČOV
při vzniku havarijního znečištění uživatel neprodleně provede všechna opatření k
zamezení vniku závadných látek do kanalizace
původce havárie je povinen spolupracovat při odstraňování následků havárie s
provozovatelem kanalizace.

Při vzniku havarijního znečištění odběratel (uživatel kanalizace) neprodleně provede všechna
opatření k zamezení vniku závadných látek do kanalizace a havárii ihned nahlásí provozovateli
veřejné kanalizace a ČOV - Obci.

12.3. Povinnosti vlastníka a provozovatele kanalizace
Vlastník a provozovatel kanalizace postupují při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných
událostech podle příslušných provozních předpisů a v souladu se smlouvou mezi vlastníkem a
provozovatelem kanalizace. V případě havárií postupují podle ustanovení § 40 a § 41 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, podávají hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR, správci povodí, případně Policii
ČR a ČIŽP.
Činnost při povodních řeší § 84 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů,
a povodňový plán území.
Při ohlášení nebo zjištění náhlé změny jakosti odpadních vod v kanalizaci se provádí technická
a administrativní opatření, směřující k nápravě a odstranění následků havárie.

Technická opatření
Pracovníci provozu kanalizace ve spolupráci s laboratoří provedou neprodleně odběr vzorků
odpadních vod odváděných kanalizací a zjistí rozsah a původ havárie. Zástupce vlastníka
kanalizace zabezpečí dostupnými technickými a mechanizačními prostředky odstranění
následků havárie tak, aby byl v co nejmenší míře zasažen recipient (vodní toky).

Administrativní opatření
Vlastník kanalizace, prostřednictvím zástupce vlastníka ve věcech smluvních, ohlásí vznik
havárie Městskému úřadu Přelouč a podle rozsahu případně i ČIŽP. V případě ohrožení jakosti
vody ve vodní nádrži je nutné upozornit neprodleně rovněž podnik Povodí Labe, státní podnik,
Policii ČR a případně další. V případě vzniku škod vlastníkovi, případně provozovateli,
kanalizace se vede dále jednání o její úhradě původcem havárie.
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13. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM
ŘÁDEM
Kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto Kanalizačním řádem provádí provozovatel
kanalizace v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly,
v případě zjištění nedodržení podmínek stanovených tímto Kanalizačním řádem, informuje bez
prodlení dotčené producenty odpadních vod, v případně závažného překročení limitů
(maximálních hodnot) uvedených i vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty
v rámci vzájemných smluvních vztahů (odběratelské smlouvy) a platných právních norem.
Producenty odpadních vod rovněž informuje bez prodlení v případě zjištění překračovaného
množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace nad rámec běžné spotřeby vody.
V případě:
a) překročení povolených limitů kanalizačního řádu (kapitola 9),
b) vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami (kapitola 8),
c) neplnění podmínek daných KŘ (kapitola 10, 11, 12),
může být odběratel sankcionován:
1. vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení vodního zákona a zákona o
vodovodech a kanalizacích),
2. vlastníkem kanalizace na základě dohody o odvádění odpadních vod kanalizací pro
veřejnou potřebu (smluvní pokuta),

14. AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Dojde-li ke změnám technických a právních podmínek, za nichž byl tento Kanalizační řád
schválen, navrhne vlastník kanalizace příslušnou změnu nebo doplnění Kanalizačního řádu
(realizuje se formou dodatků). O aktualizaci Kanalizačního řádu vlastník kanalizace informuje
příslušný vodoprávní úřad.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
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Č.j.:
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Vyřizuje:
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231.2, A, 5
Ing. Luboš Minařík
466 094 148
lubos.minarik@mestoprelouc.cz

Datum:

21.10.2021

Účastníci řízení:
Navrhovatel:
Obec Poběžovice u Přelouče, Poběžovice u Přelouče 9, 535 01 Poběžovice u Přelouče

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, 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"), ve správním řízení posoudil žádost o schválení kanalizačního řádu pro veřejnou
potřebu, kterou dne 18.10.2021 podala
Obec Poběžovice u Přelouče, Poběžovice u Přelouče 9, 535 01 Poběžovice u Přelouče, IČ: 00580473,
CZ-NACE: 84110, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
podle ustanov. § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)
schvaluje
„Kanalizační řád stokové sítě obce Poběžovice u Přelouče“,
(dále jen "kanalizační řád"), který zpracovala firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820,
53701 Chrudim, září 2021.
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Při každé změně rozhodujících údajů v kanalizačním řádu zajistí žadatel aktualizaci jeho příslušných
částí nejpozději do 1 měsíce po změně.
2. Žadatel zajistí prověření řádu z hlediska jeho aktuálnosti po 5 letech ode dne jeho schválení.
3. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do: 30.10.2031.
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Odůvodnění:
Dne 18.10.2021 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- kanalizační řád – 2x
Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) účastníky řízení, mezi které zařadil pouze vlastníka a provozovatele
kanalizace a ČOV, který je současně žadatelem – Obec Poběžovice u Přelouče. Dle kanalizačního řádu
nejsou na kanalizaci napojeni žádní vlastníci nemovitostí s produkcí odpadních vod s nadlimitním
znečištěním, oproti kanalizačnímu řádu, jejichž odpadní vody musí být před vypouštěním do kanalizace
předčišťovány (restaurace, potravinářské výrobny, průmyslové výrobny, apod.).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený kanalizační řád z hledisek uvedených
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou
se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a zjistil, že kanalizační řád obsahuje předepsané údaje, dle
ust. § 24 této vyhlášky, jejich dodržováním nejsou ohroženy zájmy chráněné jmenovanými zákony ani
zvláštními předpisy.
Kanalizační řád stanoví, které odpadní vody je nutné předčistit, než se vypustí do kanalizace pro veřejnou
potřebu. Novela zákona účinná od 1.1.2014 ruší nutnost povolení vodoprávního úřadu pro odběratele,
který vypouští do kanalizace odpadní vody s vyšším znečištěním, než připouští limity kanalizačního řádu.
Pokud odběratel ví, že vypouští odpadní vody s vyšším znečištěním, než připouští limity, může ve
smlouvě s vlastníkem kanalizace, po případě jejím provozovatelem, podle § 8 odst. 5 zákona o
vodovodech a kanalizacích takové vypouštění legalizovat (pokud má jeho čistírna odpadních vod
kapacitu), či realizovat a provozovat předčistící zařízení.
Dodržování limitů kanalizačního řádu si nově od 1.1.2014 musí kontrolovat provozovatel kanalizace pro
veřejnou potřebu.
Vodoprávní úřad stanovil dobu platnosti kanalizačního řádu na 10 let.
Přezkoumáním žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány
důvody bránící schválení kanalizačního řádu a vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v této věci lze, na
podkladě předložených dokladů, vydat přímo rozhodnutí ve věci, ve smyslu ust. § 115 odst. 11) vodního
zákona.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat, dle ust. § 81 správního řádu a ustanovení
následujících, do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Pardubického kraje podáním u odboru stavebního Městského úřadu Přelouč.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Schválený kanalizační řád obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Poběžovice u Přelouče, IDDS: k5ja9kd

