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2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
2.1 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby
připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s
kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá
sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,
Dle zákona 274/2001 Sb. § 10 odst. 2) je neoprávněným vypouštěním odpadních
vod do kanalizace vypouštění
a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení,
které v důsledku zásahu oběratele množství vypuštěných odpadních vod
nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší než je množství skutečné a
odběratel je povinen podle odst. 3) nahradit vzniklé ztráty provozovateli
kanalizace, způsob výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis.
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů
vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí
pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,
c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před
vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V
případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody
před vstupem do kanalizace předčišťovat – především všechny nově připojované
nebo rekonstruované nemovitosti, kde vznikají a nebo se předpokládá, že by
mohly vznikat a být vypouštěny do veřejné kanalizace odpadní vody s obsahem
ropných látek, tuků apod. (EL a NEL), musí být vybaveny vhodným předčistícm
zařízením - lapolem (odlučovačem lehkých kapalin nebo lapákem tuku apod.).
(toto týká se především stravovacích a potravinářských provozů, větších
parkovacích ploch, služeb v dopravě apod.) Povinnost instalovat odlučovače tuků,
jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a
restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby
uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování
vznikají odpadní vody s obsahem extrahovatelných látek, určí vodoprávní úřad na
návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti
odpadních vod a technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě.
d) U provozů, kde vznikají, budou vznikat nebo se předpokládá, že by mohly vznikat
technologické odpadní vody (TOV), které přesahují nebo by mohly přesahovat
míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem, je třeba, aby producent těchto
TOV sledoval kvalitu vypouštěných vod. Rozsah včetně kontrolovaných ukazatelů,
četnost kontrol, typ odebíraných vzorků a další náležitosti jako např. délku
zkušebně sledovaného období, které bude vyhodnoceno, a stanovení potřeby
případného dalšího sledování bude stanovena po projednání s vodoprávním
úřadem a provozovatelem veřejné kanalizace – viz kap. 7.
e) Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. (prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 183/2006
Sb.) je třeba, aby dle § 20 odst. 5 písm c) stavební pozemek byl vymezen tak, aby
na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod srážkových vod
zezastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné
využití; přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování, v případě jejich
možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení,
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není-li možné vsakování, dále jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou
kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich
možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované
vypouštění do jednotné kanalizace. Dle § 21 odst. 3) je vsakování srážkových vod
na pozemcích staveb splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné
vsakování srážkové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně
stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 a v případě
řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
f) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo
doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,
g) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,
h) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak,
aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,
Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.
Cíle kanalizačního řádu
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům
odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z
určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se
základními vodohospodářskými právními normami určujícími existenci, předmět a
vztahy plynoucí z kanalizačního řádu (viz níže související legislativa body 1), 2) a 3)),
a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových.
Kanalizační řád vychází z požadavků vodohospodářského orgánu a určuje
nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do
veřejné kanalizace a dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž
vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, a další podmínky jejího provozu.
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce
Bučina tak, aby zejména :
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
c) aby nebyla ohrožena jakost vody ve vodních tocích a provoz čistírny odpadních
vod -bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod
a dosažení vhodné kvality kalu,
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě,
f) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace
významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu
2.2

2.3 Související legislativa
 Zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), v platném znění (zejména § 16)
 Zákon Parlamentu ČR č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích),
v platném znění (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
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Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. ( § 9, § 14, §
24, § 25, § 26)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb. ze dne 14. června
2002, o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném
znění
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb.ze dne 3. prosince 2001 o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb. o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků.

2.4 POPIS ÚZEMÍ
2.4.1 Charakter lokality
Obec se rozkládá na výměře 384 ha. Obec Bučina má v současné době 212
trvale bydlících obyvatel zaměstnaných z menší části v místních firmách a službách,
větší část obyvatel obce dojíždí za prací do okolních měst. Na veřejnou kanalizaci je
napojena většina obyvatel obce – více jak 95 %. Na území obce má sídlo několik
firem, z nichž z hlediska produkce odpadních vod je nejvýznamnějším firmy ZELKO
a.s. Vzhledem k tomu, že v obci není žádný vodní tok, je stoková síť obce Bučina
napojena na stokovou síť obce Cerekvice nad Loučnou zakončenou ČOV ze které
jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny do řeky Loučné. Provoz kanalizace a ČOV
v obci Cerekvice nad Loučnou je stanoven v návaznosti na tento kanalizační řád
zvláštním kanalizačním řádem, kanalizace má svůj provozní řád.
V obci je cca 100 objektů, z nichž většinu tvoří rodinné domky a hospodářská
stavení včetně objektů k individuální rekreaci, případně menší domy s více bytovými
jednotkami.
Veřejná kanalizace odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou čistírnu.
Po vyčištění jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Loučné, která není vodárenským
tokem.
Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného obecního vodovodu. Lokální
podzemní zdroje (studny místního zásobování) jsou využívány jen výjimečně.
V minulých letech představovalo množství pitné vody fakturované – tj. odebrané
z vodovodu průměrně cca 25 m3/den. Množství odpadních vod odvedených
kanalizací – stočné – cca 24 m3/den.
Obec sousedí s obcí Cerekvice nad Loučnou je od ní vzdálená cca 1 km kolem
silnice směr Nové Hrady, výškový rozdíl je v rozmezí 305 - 335 m.n.m., roční úhrn
srážek v průměru kolem 700 mm.
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2.4.2 ODPADNÍ VODY
V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :
a)
v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
b)

v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti
(„občanská vybavenost“),

c)

srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),

d)

při výrobní činnosti – průmyslová výroba („průmysl“), další podniky,
provozovny apod.

e)

jiné (podzemní a srážkové vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní
vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
cca 210 obyvatel, bydlících trvale v odkanalizovaných částech obce napojených
přímo na stokovou síť.
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve
stokové síti.
Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani
žumpy.
Odpadní vody z občanské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody
především splaškového charakteru. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry
občanské vybavenosti zahrnují zejména Obecní úřad, hospoda a prodejna. Tyto
odpadní vody vzhledem k jejjich množství neovlivňují stabilně významně kvalitu
odpadních vod ve stokové síti.
Průmyslové odpadní vody – odpadní vody z největšího a nejvýznamnějšího
průmyslového podniku v odkanalizovaném území:
ZELKO
Průmyslové odpadní vody, které zde vznikající ovlivňují stabilně významně
množství i kvalitu odpadních vod přitékajících na ČOV.
Srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací) jsou zčásti odváděny jednotnou kanalizací na ČOV.
Odpadní vody z ostatní výrobní a podnikatelské činnosti - jsou (kromě
srážkových vod) obecně dvojího druhu :
 vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),
 vody technologické (z vlastního výrobního procesu).
V obci je málo podnikatelských subjektů, kromě podniku ZELKO jsou zde
zemědělské podniky a v malé míře služby. Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně
významně kvalitu ani množství odpadních vod ve stokové síti.
Podzemní a drenážní vody – vnikání vod tohoto typu do kanalizace je
nežádoucí, proto je třeba jejich vnikání do kanalizace při provozu minimalizovat, aby
bylo zabráněno ředění vod v kanalizaci.
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3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ
3.1 Popis a hydrotechnické údaje
Obec je odvodněna jednotnou kanalizací, která byla vybudována v letech 1941
– 1942, propojení do Cerekvice nad Loučnou bylo provedeno v roce 1996, v letech
2000-2001 bylo provedeno dokanalizování obce. V září 2008 byl zbudován úsek pro
odkanalizování budoucích parcel pro 5 RD na kraji obce. Délka stokové sítě je 4168
m a je na ní umístěno 62 šachet. Celkový počet kanalizačních přípojek je 95.
3.2 Popis kanalizačního systému:
ŘAD „A“ – celková délka je 2826 m. Začíná na kraji obce nad hřbitovem od č.p.
68 po prodejnu, délka 465 m DN 500 beton, pokračuje středem obce pod kostelem
od prodejny po č.p. 11 DN 600 beton 133 m, od č.p. 76 k č.p. 64 DN 800 118 m
beton a okolo č.p. 64, kde je odlehčovací komora, pokračuje jako druhý přivaděč na
ČOV kolem pekárny v Hrušové DN 300 v délce 1000 m kamenina. Do stoky A je
zaústěno celkem 8 dílčích kanalizačních sběračů:
Stoka A1 od nových domků po č.p. 3 PVC DN 300 211 m
Stoka A2 od č.p. 85 po č.p. 3 kamenina DN 400 198 m
Stoka A3 od č.p. 1 po č.p. 16 PVC DN 300 75 m
Stoka A4 od č.p. 81 po prodejnu DN 400 beton 102 m
Stoka A5 od č.p. 40 pod č.p. 38 DN 400 beton 40 m
Stoka A6 od koupaliště po č.p. 39 kamenina DN 400 64 m
Stoka A7 od č.p. 29 po č.p. 76 beton DN 400 161 m
Stoka A8 od č.p. 17 po č.p. 76 kamenina DN 200 69 m.
ŘAD „D“ – celková délka je 1195m. Začíná u č.p. 31, pokračuje na návsi
krajem k č.p. 55, kde podchází pod vozovkou k č.p. 21 a pokračuje chodníkem kolem
č.p. 54 v profilu DN 400 beton 510 m, na konci obce prochází pod vozovkou na
pravou stranu do odlehčovací komory v profilu DN 500 38 m a pokračuje dál jako
přivaděč na ČOV kolem silnice směrem k ZŠ Cerekvice n.L., od OK beton DN
300 647 m.
V rámci akce „Infrastruktura pro 5 RD v Bučině“ bylo na řad D napojeno 147 m
jednotné kanalizace /4 šachty/ – od č.p. 60 /naproti č.p. 62/ vpravo podél silnice směr
Cerekvice n.L. s napojením do šachty na DN500 za podchodem pod silnicí.
Přehled složení materiálů a profilů:
DN 200 kamenina
69 m
DN 300 kamenina
1000 m
DN 300 beton
600 m
DN 300 PVC
286 m
DN 300 PP UR2
147 m
DN 400 kamenina
262 m
DN 400 beton
813 m
DN 500 beton
693 m
DN 600 beton
180 m
DN 800 beton
118 m
Celkem
4168 m
3.3 Grafická příloha
Grafická příloha obsahuje základní situační údaje o kanalizaci a jsou v ní vyznačeny
významné zdroje odpadních vod a důležité objekty na kanalizaci.
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4 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit
jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen
dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami
zacházet z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li
zacházení s uvedenými látkami z tohoto hlediska zvláštními předpisy upraveno, je
každý, kdo s těmito látkami zachází povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do
povrchových nebo podzemních vod anebo aby neohrozily jejich jakost nebo
zdravotní nezávadnost. S použitými obaly závadných látek se zachází jako se
závadnými látkami.
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:
A.
Zvlášť nebezpečné látky
Zvlášť nebezpečné 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.
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném
podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení
neuvedené se považují za nebezpečné látky.
B.
Nebezpečné látky
Nebezpečné 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 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.
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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.
Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto
systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Tyto odpady podléhají
režimu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je kompostovatelný
kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“. Jedná se tedy o odpad a jako s takovým s ním musí
být nakládáno. Přítomnost potravinového odpadu a zbytků jídel v kanalizaci je v neposlední řadě
obrovským a zejména snadným zdrojem potravy pro hlodavce. Používání drtičů je možné, vnitřní
kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací
zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do sítě nepatří. Zachycené látky se pak
zpracovávají jako odpady dle jejich typu. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a
restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou
na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o této likvidaci by měl být
schopen provozovatel kuchyňských a restauračních nebo podobných provozů na požádání
oprávněným zaměstnancům provozovatele předložit.

5 NEJVYŠŠÍ
PŘÍPUSTNÉ
MNOŽSTVÍ
A
ZNEČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
 Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat
míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
 Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu
vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením
vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li
zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.
 V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno
vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
 Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť
nebezpečných látek (příloha č. 1 vodního zákona), je povinen v souladu s povolením
vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť
nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky
měření předávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal.
 Kanalizační řád nestanovuje, kromě vodohospodářským úřadem povolených
množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě uvedených
v kapitole 5.1, žádná další zvláštní omezení.
 Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než
určují limity uvedené v kapitole 5.1, může vodoprávní úřad povolit ve výjimečných
případech na nezbytně nutnou dobu, např. při haváriích zařízení, nezbytných
rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných
případech. Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace
a ČOV.
 Vývoz kalů z domovních ČOV a odpadních vod z jímek a septiků fekálními vozy a
jejich následné vypouštění do kanalizační sítě není dovoleno. Tento zvláštní druh
druh likvidace odpadních vod je povolen pouze na ČOV a to dle podmínek, pravidel a
cen odsouhlasených vlastníkem ČOV (Obec Cerekvice nad Loučnou).
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5.1 Obecně platné limity přípustných znečištění odpadních vod vypouštěných
do veřejné kanalizace
Pro všechny znečišťovatele platí následující koncentrační limity:
Ukazatel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Reakce vody
Teplota
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Dusík amoniakální
Dusík celkový
Fosfor celkový
Rtuť
Měď
Nikl
Chrom celkový
Chrom šestimocný
Olovo
Arsen
Zinek
Selen
Kadmium
Stříbro
Vanad
Extrahovatelné látky
Uhlovodíky C10-C40
Tenzidy anioaktivní
Fenoly
Baryum
Lithium
Mangan
Molybden
Kobalt
Sírany
Adsorbovatelné organické halogeny
Radioaktivní látky - alfa
Radioaktivní látky - beta
Kyanidy celkové
Kyanidy toxické
Rozpuštěné anorganické soli

Symb
ol
PH
T
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
Ncelk.
Pcelk.
Hg
Cu
Ni
Crcelk.
Cr+6
Pb
As
Zn
Se
Cd
Ag
V
EL
C40-C10
PAL-A
Ba
Li
Mn
Mo
Co
SO42AOX
CN- celk.
CN- tox.
RAS

Koncentrační limit
„p“
„m“
6,0 – 9,0
o
40 C
400 mg O2/l
800 mg O2/l
800 mg/l
1600 mg/l
500 mg/l
700 mg/l
15 mg/l
45 mg/l
20 mg/l
70 mg/l
5 mg/l
15 mg/l
0,001 mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
1,0 mg/l
0,02 mg/l
0,1 mg/l
0,15 mg/l
0,3 mg/l
0,005 mg/l
0,1 mg/l
0,05 mg/l
0,1 mg/l
0,005 mg/l
0,1 mg/l
0,5 mg/l
2 mg/l
0,2 mg/l
0,5 mg/l
0,002 mg/l
0,1mg/l
0,02 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,1 mg/l
40 mg/l
80 mg/l
2 mg/l
10 mg/l
2 mg/l
10 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
0,5 mg/l
1,5 mg/l
0,01 mg/l
0,015 mg/l
0,1 mg/l
0,3 mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
200 mg/l
400 mg/l
0,025 mg/l
0,05 mg/l
0,5 Bq/l
2 Bq/l
2 Bq/l
10 Bq/l
0,18 mg/l
0,2 mg/l
0,05 mg/l
0,1 mg/l
1000 mg/l
2500 mg/l

„p“ přípustná hodnota
„m“ maximálně přípustná hodnota
Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod jsou uvedeny v kap. 8.2.3
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Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění
stanovené ve výše uvedené tabulce. Výjimkou jsou jednotliví producenti odpadních
vod s povolením k vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace vydaným od
vodoprávního úřadu. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g),
vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních
hodnot) dle tabulky, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na
viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných
právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).
Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle §
32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

6 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou
všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31
vyhlášky č. 428/2001 Sb.
1) U producentů, kteří odebírají pouze vodu z veřejného vodovodu, se
předpokládá, že tento odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody,
které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z
vodovodu odebral a takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro
vyúčtování stočného.
2) Jednotliví producenti, kteří kromě vody z veřejného vodovodu využívají i vodu
z jiných zdrojů (především individuální studny nebo vrty) nebo pouze z jiných
zdrojů, měří množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace
měřícím zařízením -

typ a umístění tohoto měřicího zařízení určuje

provozovatel a konkrétní ujednání je součástí smlouvy o odvádění odpadních
vod. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních
předpisů (zákon o metrologii 505/1990 Sb. v platném znění) a toto ověřování
zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně
kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen
umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení. Pouze ve
výjimečných případech lze pro tento účel použít výpočet dle směrných čísel,
který musí být součástí smlouvy o odvádění odpadních vod.
3) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo
přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem,
který stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet množství srážkových vod
odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění
odpadních vod.
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7 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTECH


Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí
provozovateli kanalizace firmě VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl



Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při
mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména
provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech
manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení
kanalizace do provozu a odpovídá za provedení šetření ke zjišťení zdroje,
druhu a viníka poruchy nebo havárie. Náklady spojené s odstraněním
zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.



V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41
zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR
(případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy
informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí,
vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.



Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné
nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).



Činnost provozovatele při povodních obecně řeší § 84 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znění.

Přehled důležitých telefonních čísel:
vlastník kanalizace – Obec Bučina
Starosta Obce Bučina
Místostarosta Obce Bučina
VODOVODY spol. s r.o. kancelář PO-PÁ 7-15
VODOVODY spol. s r.o. POHOTOVOST
VODOVODY spol. s r.o. provozní technik
Hasičský záchranný sbor PK
Policie ČR
POVODÍ LABE, s.p.

465 485 259
724 186 253
604 691 854
461 612 169
724 093 704
777 761 075
950 578 197 nebo 150
974 578 711 nebo 158,
495 088 720, 730 nebo
495 088 111
vodoprávní úřad – Městský úřad Vysoké Mýto 465 466 159-160
ČIŽP HK OOV
731 405 020
731 405 205

- 11 -

Kanalizační řád

Kanalizace obce Bučina

8 KONTROLA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
Výčet a informace o sledovaných producentech
Na obecní kanalizaci není napojen žádný producent, který má uloženou
rozhodnutím vodoprávního úřadu povinnost provádět pravidelně rozbory vzorků
vypouštěných odpadních vod. V níže uvedené tabulce je výčet vybraných
producentů, kterým tuto povinnost stanovuje tento Kanalizační řád.
Provozovatel kanalizace provádí průběžně během roku kontroly vypouštěných
odpadních vod u producentů dle plánu a dále podle potřeby dle svého uvážení.
8.1

8.2

Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

8.2.1 ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod)
Výčet producentů, kterým tento Kanalizační řád ukládá provádět na vlastní
náklady kontrolu vypouštěných odpadních vod, rozsah, četnost těchto kontrol a další
podmínky, je uveden v tabulce níže. O výsledcích provedených rozborů producent
provozovatele informuje neprodleně předáním protokolu. Na základě vyhodnocení
výsledků z dodaných protokolů a podle dalších provozních potřeb obecní kanalizace
bude tabulka případně aktualizována a doplňována.
Kontrola odpadních vod významní producenti
Producent OV

1

ZELKO spol. s r. o.
Bučina 17
566 01 p. Vysoké Mýto
IČO: 15053458

Četnost
rozboru / typ
2 x ročně
(únor,
listopad)
Dvouhodinový
směsný
2 x ročně
(říjen, březen)
Bodový

Místo odběru
vzorku

Ukazatele

Výstup do veřejné
kanalizace

pH, BSK5,
CHSKCr, NL,
EL

Výstup do veřejné
kanalizace

pH, BSK5,
CHSKCr, NL,
EL

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených
kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod ve
stanovené četnosti a stanoveném rozsahu ukazatelů. Výsledky rozborů předávají
průběžně provozovateli kanalizace. Poloha sledovaných producentů a poloha míst
kontroly odpadních vod je uvedena v grafické příloze.
8.2.2 PROVOZOVATELEM
Provozovatel kanalizace je oprávněn provádět namátkově kontrolní odběry a
rozbory odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace jednotlivými producenty.
Výsledky měření množství odpadních vod a sledování jakosti vypouštěných
odpadních vod sledovaných producentů jsou evidovány a uloženy u provozovatele
obecní kanalizace – firmy VODOVODY spol. s r.o.
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí
zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26
vyhlášky 428/2001 Sb.
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8.2.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod
Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto
kanalizačním řádu platí následující podmínky:
1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného
objemu v intervalech 15 minut, v případě přerušovaného (nepravidelného)
provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku
2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných
odpadních vod.
3) Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období
běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak,
aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.Pro analýzy
odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických
normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že
výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.
4) Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena
o předepsaných postupech při vzorkování.
8.3 PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD
(metodiky jsou shodné s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.
293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která
provádí vodní zákon č. 254/2001 Sb.,)
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č.
j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28).
Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod je uveden v příloze
č.1

9 KONTROLA
DODRŽOVÁNÍ
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

PODMÍNEK

STANOVENÝCH

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel veřejné kanalizace
v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při
zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené
odběratele (producenty odpadních vod), vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola 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. Provozovatel informuje o výsledcích těchto
revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

10 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Kanalizační řád musí pružně reagovat na podmínky, v nichž je veřejná
kanalizace provozována. Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) jsou
prováděny podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl
kanalizační řád schválen - dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační
řád schválen, navrhne provozovatel veřejné kanalizace vodohospodářskému orgánu
příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu.

- 13 -

Kanalizační řád

Kanalizace obce Bučina

11 Sankce
V případě, že :
 dojde k překročení limitů daných Kanalizačním řádem,
 bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami
(kapitola 6),
 dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanalizačního řádu (
kapitoly 2, 7, 8 ).
vystavuje se producent nebezpečí postihu :
 ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu může být vyměřena pokuta podle
vodního zákona, případně podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 ze strany provozovatele na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních
vod kanalizací pro veřejnou potřebu,
 ze strany provozovatele k náhradě vzniklé ztráty dle zákona o vodovodech a
kanalizacích.

12 Přehled souvisejících norem
ČSN 01 3463
ČSN 75 6101
ČSN EN 1610
ČSN 75 6401
ČSN 75 6406
ČSN EN 858
ČSN 75 6551
ČSN EN 1825
ČSN 75 6909
TNV 79 6910
TNV 75 6911
TNV 75 6925
ČSN 75 7241

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Lapáky tuků
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
Provozní řád kanalizace
Obsluha a údržba stok
Kontrola odpadních a zvláštních vod
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Městský úřad Vysoké Mýto
odbor životního prostředí
B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
VÁŠ DOPIS ZE DNE: 02.12.2011
VAŠE ZNAČKA:
SPIS.ZN.:
34065/2011/OŽP
ČÍSLO JEDNACÍ:
34065/2011/OZP-2
EVIDENČNÍ ČÍSLO: I 5123
ROZHODNUTÍ:
108/2011
UKL. ZNAK:
231.8
SKARTAČNÍ ZNAK: A/50
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Ing. Václav Nádvorník
465 466 160
vaclav.nadvornik@vysoke-myto.cz

POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:

1
0 /LISTŮ: 0

DATUM:

12.12.2011

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen “zákon o vodovodech a kanalizacích“ ) a speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 02.12.2011 podala firma VODOVODY
spol. s r.o., IČ 62062948, Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl a na základě tohoto posouzení, podle § 14,
odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje
kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Bučina, který zpracovala firma
VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl, v měsíci listopadu 2011.
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád,
změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
2. Platnost kanalizačního řádu je omezena do 31.12.2016.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
VODOVODY spol. s r.o., IČ 62062948, Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

Spis.zn. 34065/2011/OŽP

str. 2

Odůvodnění:
Dne 02.12.2011 podala firma VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl žádost o
schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Bučina. Žádost byla
doložena všemi požadovanými doklady. Návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které
jsou nutné pro posouzení žádaného rozhodnutí, a proto vodoprávní úřad upustil od písemného
oznámení o zahájení vodoprávního řízení a ve věci rozhodl bezodkladně, tak jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
otisk úředního razítka

Ing. Stanislava Jetmarová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Účastníci (dodejky)
- VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl
- Obec Bučina, Bučina 36, 566 01 Vysoké Mýto

Mdstshi{iad Vysok6Miro

odbor stavebnihoUiadua 0zemnihoplanovAni,B. Smetany92, Vysok6Myto-Mdsto,
spis.zn.:
6.j.:
spis.znak
vylizujei
email:
tel:

lVlUVliV40945/2016
MUVM/02735I2O17
231.2
MartinVyhledal
martin.vyhledal@vysoke-myto.cz
+420465466 160

Vysok6Mttto,
dne23.1.2017

D O S L O

25.01.

VODOVODYspol.sr.o.
Na Lanechd.p.3
57001 Litomygl-LAny

ROZHODNUTI
Vyrokovei6st;

.

,
.

Mdstski0iad VysokeMlito,odborstavebnlhoiiadu a izemnihoplanovani,jako vodoprevnf
oiad pfislugn)tpodleS 106 zekonaa. 25412016
Sb., o vodacha o zm6nenCkterichzakono
(vodnizakon),ve zn6nipozd6j5ichpledpis0(d6lejen ,,vodniz6kon'),podteustanovent
S 27
zekonaE. 27412001
Sb., o vodovodecha kanalizacichpro vefejnoupotiebu a o zmen6
nEkterich zakont, ve zneni pozd6jSichpiedpis0 (dat; jen 'irifon o,,vodovodech a
kanalizacich")
a specialnistavebniofad piistusnipodleS 15 ods. 4 vodnihozakonaa S 15
odst.1 zakona6. 183/2006
Sb.,o 0zemnimplanovAni
a stavebnimiiadu (stavebnt
zakon),ve
zndni pozdEjsich
piedpis0(d6lejen ,,stavebni
zakon,,),
ve spravntmtizent posoudil:adost,
kteroudne 21.12.2016
podalafirmaVODOVODY
spol.s. r. o., teo 62062948,Na Lenech3,
57O01 Litomy$la na zekhd6tohotoposouzeni,
podleS t4, odst.3 zakonao vodovodech
a
kanalizaoich
schvaluje
kanalizainiiad pro kanalizaciv obci Buiina, kteri tpracovalafirmaVODOVODY
spol.s. r.
o., Na Lanech3, 57001 LitomySl,
v mEsiciprosinci2011.

,
.
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Kanalizadni
iad se schvaluje
za tEchtopodminek:
1. Provozovatelkanalizacepro vefejnou potiebu je povinen zm€nit nebo doplnit
kanalizadni
fad,zm€nilise podminky,
za lderichbylschvabn.
2. Provozovatelkanalizaceje povinen pravideln6aktualizovatseznam dilezitych
telefonnfch
6isel,tak aby'bylv:dy aktualni.
3. Platnost
kanalizadniho
iadujeomezenado
31.1.2027.
Udaslnicifizeni:
. VO DOVO DYspol.s r.o.,leor 62062948,
Na Lanech
3,57001 Litomysl

-

Od0vodndni:
podala
Dne20.12.2016
firmaVODOVODY
spol.s. r. o.,NaLenech3,
S7O01Litomy Zedost
o
schvabnlkanalizadniho
FAdukanalizacepro veiejnoupotFebu
vobci Hrusova.Zadostbyla
dolo:enavsemipo:adovanimidoklady.NavrhZadateleobsahovalpo$ebn6nabiitosti,kter6
jsou nutnepro posouzeniZedan6ho
rozhodnuti,
a protovodoprevni
ifad podleS'115odst.11
upustilod pisemn6hooznemenio zahejeniiizeni a ve v6ci rozhodlbezodkladnB,
tak jak je
uvedenove vyrokurozhodnuti.

ej. MWM/02735,201?
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PouCeni
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