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D O S L O

2 5. 01,

V O D O V O D Y s p o l , s r . o .
Na Lanech d.p. 3
570 01 .Litomydl"Lany

ROZHODNUTi

VYrokove dast:
M€stsli !iad. Vysok6_M49, odbor 

"l"uelbl,ho 
[fadu a 0zemniho phnoveni, jako vodopravnl

urad prislusnli' podle S 106 z'kona 6.25412016 Sb.. o vod5ch a o zm6n6 ndktenich zakon0
lygqni z4kol].. y^e_ -zl6ni pozd6j5ich pfedpis0 (dAte jen ,,vodnt zakon"), poOre ustanoveni g zzza(ona e. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefelriou potFebu a o zm6nen6kterich_ .zekono. ve zn6ni pozd6jsich pfedpisn (del; pn 'iaton' o ,,vodovodech aKana|zactch ) a speciaht stavebni ifad pfisluini podle S 15 ods. 4 vodnlho zakona a S 15odst.-l zAkoia 6. 183/2006 Sb., o rlzemnim ptiin5vini a s-tavebnim UfaCJ lstaveOnt zatoni ve
::6!i p".d?i'g! qgdpisn. (dele jen .,stavebni zekon',). ve spravnim ;izdni posoudit zddost,Krero_u dne 21._12.2016 podata firma VODOVODY spot, s. r. o., teo 6206294b. Na Ldnech 3,570 01 Litomysl a na zekladE tohoto posouzeni, pdOle g l+, odst. 3 zekona o vodovodech akanalizacich

s c h v a l u i e .

kanaliz?^Cni .irid .kanatizace pro veieinou potiebu vobcl HruSovA, kteri zpracovata firma
v(ruu vuu y spot. s. r. o., Na Lanech 3. 570 0l LitomySl, v m6sici prosinci 20i 6.

Kanalizadnf iad se schvaluje za t6chto podminekl
1 

llgygzoyale]. kanatizace pro vetejnou potiebu je povinen zmEnit nebo doptnit
_ Kanatrzaeni rud, zmdni-tise podminky. za ktenich bylschvebn.
2 

l:ly9oy:J. kanatizace je- povinen pravidetnS aktuatizovat seznam d0lezitych
rereronnich ciset. tak aby byl vzdy aktualnl.

3. Platnost kanalizadniho iadu ie omezena do 91 .1.ZOZ7.

Udastnrci lizeni:
. VO DO VO Dyspol. s r.o., teo:62062949, Na Lanech 3, S70 0j Litomvsl

OdivodnEnll

Dne 2J.122016 podala firma VODOVODY spot. s. r. o., Na Lenech 3, 570 01 Litomy$ Zedost oschv6leni kanalizainiho ladu kanalizace- pro veiejnou potiebu vo6ci HruSwi. 2aOost Oytadoloiena v6emi pozadovanimi doklady. Nhvrh Zad'atele obsahoval fotfeOnl-nate:itosti, tt6re
lsou nutne pro posouzenf Zddan6ho rozhodnuti. a proto vodoprevni 0fad podle S 115 odst. 11
upuslil od plsemn6ho oznameni o zahajeni llzeni a ve veci rozhodl beiodkhdnd, tak jak je
uvedeno ve Wroku rozhodnuti.



Pouieni 0Eastnikt:
Proti tomuto rozhodnuti lze podle ust. S 81 odst. 1 a S 83 odst. 1 spravniho fadu podat odvohni,
a to do 15 dni ode dne jeho oznamsni, ke Krajsk6mu 0iadu Pardubick6ho kraje, odboru
majetkov6mu, stavebniho i6du a investic, ker€ o odvolani rozhodne, a to cestou lvl6sisk6ho
[iadu Vysok6 Mito, odboru stavebniho ofadu a [zemniho pldnoveni, u n,ihoz se odvoleni
podave.
Lhita pro podAniodvoEnise poditA ode dne nasbdujiciho po doruaeni pisemneho vyhotovenl
rozhodnuti, nejpozd6ji vsak po uplynuti desAt6ho dne ode dne, kdy bylo nedoruaen6 a ulozen6
rozltodnuti pFipraveno k Wzvednuti.
V odvolani se uvede, vjak6m rozsahu se rozhodnutl napada a d6le namitany rozpor s pravnimi
piedpisy nebo nespravnosti rozhodnutl nebo fizeni, jeZ mu piedchezelo.
Odvolani se podave v takov6m podtu stejnopiso, aby jeden stejnopis z0stal spravnlmu organu a
aby kaidi {6astntk dostal jeden stejnopis. Nepode-li 0dastnik - odvolatel potrebni po6et
stejnopis0, vyhotovlje najeho neklady stavebni {fad.
Odvolahi jen proti od0vodn€ni rozhodnutl je nepiipustn6.
Vaas podan6 a piipustn6 odvolani me dle ust. $ 85 odst. 1 sprevniho iedu odkladnt [dinek.

otisk !redniho razltka

l:i.MIWM,02614tzot7

Ing. Lubos Karmin
vedouci olboru slavebniho iradu a izemnlho planoveni

Poplatek:
Spravni poplatek podle zekona 6.634/2004 Sb,, o sprevnich poplatcich se nevymEiuie.

Obdrii:
riaastnici (dodejky)
V O D O VO D Yspol. s r.o., IDDS: he89i5x
Obec Hrusove, IDDS: 66ma3pp
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1 ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU 

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání veřejné stokové sítě a vytváří podklady k tomu, aby 

nebyla ohrožena jakost vody ve vodních tocích, provoz čerpacích stanic a čistírny odpadních vod.  

Tento kanalizační řád platí pro stoky veřejné kanalizace v Hrušové a je závazný pro všechny právnické i 

fyzické osoby, které vlastní nebo spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo jinak tuto 

kanalizaci využívají. 

V případě sporů mezi vlastníkem/provozovatelem a uživateli kanalizace/ producenty OV rozhoduje 

vodoprávní úřad MÚ Vysoké Mýto. 

1.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno a podléhá sankcím 

podle § 32, § 33 a § 34 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen 

„Zákon“), 

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 nebo v rozporu s ní,  

b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo  

c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu 

odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší než je 

množství skutečné. 

ODBĚRATEL jako vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci (dále jen „odběratel“) a produkující 

odpadní vody je povinen podle § 10 odst. 3) výše uvedeného zákona nahradit vzniklé ztráty vlastníkovi 

kanalizace, způsob výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis. 

b) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této 

kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních 

vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. 

c) 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 - vývoz kalů z 

domovních ČOV a odpadních vod z jímek a septiků fekálními vozy a jejich následné vypouštění do 

kanalizační sítě není dovoleno. Dále platí přísný zákaz vypouštění nebo přečerpávání tuhého obsahu 

septiku do kanalizace. Tento zvláštní druh likvidace odpadních vod je povolen pouze na ČOV a to dle 

podmínek, pravidel a cen odsouhlasených provozovatelem kanalizace a ČOV. 

d) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech 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.  
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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 ze zastavěných 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, není-li možné vsakování, 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. 

f) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi 

dodavatelem a odběratelem, 

g) 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.  

1.2 Cíle kanalizačního řádu 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se 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 Hrušová 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 kanalizace kanalizační přípojkou odběratelů 

s významnou produkcí odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu a místa napojení provozně 

souvisejících kanalizací 
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1.3 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) 

 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. 123/2012 Sb. ze dne 30. března 2013, o poplatcích za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. ze dne 28. března 2012, o postupu pro určování znečištění 
odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu  

 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. 401/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mze.cz/attachments/Vodní_zákon_2004.pdf
http://www.mze.cz/attachments/274.pdf
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2 Popis území 

2.1 Charakter lokality 

Obec Hrušová má v současné době cca 340 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 

napojeno cca 85 % obyvatel obce. Z podniků a provozoven umístěných na území obce jsou z hlediska produkce 

odpadních vod nejvýznamnější restaurace. Pekárna firmy NOPEK spol. s r.o. Vysoké Mýto a některé další 

sousední objekty jsou napojeny na stokovou síť obce Cerekvice nad Loučnou, zbytek objektů v této části obce 

za hlavní silnicí na kanalizaci napojen není. 

V obci je cca 135 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 s linkou přizpůsobenou na 

simultánní odbourávání nutrientů a amoniakálního dusíku v hlavní lince. Po vyčištění jsou odpadní vody 

vypouštěny přes náhon do řeky Loučné, která není vodárenským tokem. 

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu 

Záhoran a na který je napojena téměř celá obec. Několik nemovitostí využívá vodu souběžně i z vlastního zdroje 

a omezený počet pouze z vlastního zdroje.  

V roce 2015 představovalo množství pitné vody fakturované – tj. odebrané z vodovodu průměrně cca 30 

m3/den. Množství odpadních vod odvedených kanalizací - dle fakturace roku 2015 stočné činilo průměrně cca 

26 m3/den. 

Obec Hrušová leží 5 km jihovýchodně od Vysokého Mýta při silnici I/35 v zemědělsky využívané krajině. Z 

geomorfologického hlediska se nachází v centrální části Loučenské tabule celku Svitavská pahorkatina soustavy 

Česká tabule. Nadmořská výška území se pohybuje od 280 do 330 m n.m. Východní třetinou území protéká od 

jihu k severu řeka Loučná. Západního okraje obce se dotýká železniční trať Choceň – Litomyšl. Roční úhrn srážek 

je v průměru kolem 700 mm. 

2.2 Odpadní vody 

V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : 

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“), 

b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti a provozovnách podniků a 

živnostníků („ostatní“),  

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

a komunikací), 

d) jiné (podzemní a srážkové vody vznikající v zastaveném území). 
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Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto 

odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 290 obyvatel, bydlících trvale v odkanalizovaných 

částech obce napojených přímo na stokovou síť.  

Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.   

Minimální část odpadních vod je odváděna do septiků nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump), 

jedná se o několik dosud nepřipojených objektů v obci. Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní 

vody přes septiky ani žumpy. 

Odpadní vody z podnikatelského sektoru a intitucí („ostatní“) – jsou (kromě srážkových vod) vody především 

splaškového charakteru. Jejich kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle 

momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb).  

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti zahrnují zejména OÚ, Sokolovna, 

restaurace, prodejny a kadeřnictví. Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve 

stokové síti.   

Srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch 

a komunikací) jsou v některých lokalitách odváděny dešťovou kanalizací, v malé míře u některých producentů 

jsou dále využívány (zavlažování apod.), zbytek je odváděn 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) – průmyslové odpadní vody na území obce 

nevznikají vůbec, případné technologické odpadní vody pouze v minimálním množství. 

Tyto odpadní vody vzhledem k jejich množství neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve 

stokové síti. 

V obci je poměrně málo podnikatelských subjektů, nad vlastní výrobní činností převládá spíše poskytování 

služeb a zemědělství.  

Podzemní a drenážní vody – vnikání vod tohoto typu do kanalizace je nežádoucí, proto je třeba jejich vnikání 

do kanalizace při provozu minimalizovat, aby se zabránilo  ředění vod v kanalizaci. 
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3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 

3.1 Popis a hydrotechnické údaje: 

Obec má kombinovanou kanalizační síť, v části obce jsou jednotné stoky, zbytek stoky oddílné. Obec se 

nachází v PHO II. Stupně vodního zdroje studna S1 Pekla. Původní staré stoky byly vybudovány v 80. letech 20. 

stol., nová kanalizace včetně čerpacích stanic a ČOV byla vystavěna v letech 2003-2004, stavbu provedla firma 

PROFISTAV spol. s r.o. Litomyšl. Na konci roku 2016 byl předán do provozování nově vybudovaný úsek v délce 

62 m. 

3.2 Popis kanalizačního systému: 

Původní stoky  DN 300  kamenina  740 m 

Původní stoky  DN 300  beton  971 m 

Nové stoky  DN 250  PVC  1585 m 

Výtlačné řady  DN 100 HDPE svářené  22,5 m 

Stoka „A“ začíná na kraji obce při pravé straně staré silnice I/35 směrem od Vysokého Mýta, mezi Š17 a Š18 

přechází na levou stranu a pokračuje dál až ke „Staré hospodě“, kde prochází přes ČS1, která se nepoužívá. Dále 

pokračuje uličkou směrem k silnici na Tisovou a je zaústěna do odlehčovací komory OK 1A před ČOV, a při 

pravém okraji silnice pokračuje na ČOV. Celková délka stoky A je 675m (211,8m DN250 nová, 463,2m původní). 

Do stoky A je v Š3 zaústěna stoka A-1 v délce 100,7m DN250, která odvádí OV z uličky vlevo před ČOV a do Š9 

stoky A-2 a A-2-1 DN 250m, které odvádějí odpadní vody z ulice od kostela. 

Stoka „B“ začíná vzadu v uličce u domků na pravé straně při vjezdu do vsi od Vysokého Mýta po nové silnici 

I/35. Přechází silnici I/35 a pokračuje při levé straně až ke staré poště a pokračuje uličkou ke kostelu, za 

kostelem a dále uličkou k silnici na Tisovou protlakem pod silnicí do Š8 a po pravé straně směrem k ČOV přes ČS 

2 u rybníčka, která zároveň slouží jako odlehčovací komora OK 1B. Stoka B se napojuje na stoku A u OK 1A. Do 

stoky B je v Š 2 zaústěna stoka B-1 DN 250. 

Do Š8 je dále zaústěna stoka B-2, která začíná u obecního úřadu, je na ní umístěna ČS3 a vede nejprve při 

levé straně silnice na Tisovou a za křižovatkou do ulice ke kostelu přechází na pravou stranu a v Š4 přechází 

novým potrubím na levou stranu protlakem pod silnicí a pokračuje do Š9. Po pravé straně mezi Š4 a Š8 vede 

původní potrubí. Stoka B2a je zaústěna do nově zbudovaného úseku stoky B2 v Š3. V roce 2016 byla 

zkouladovaná nová stoka B2-b v délce 62 m, která se napojuje na stoku B2 za ČS2. 

Stoka B-3 v délce 65 m DN250 je napojena do stoky B v Š12 směrem od kostela a z druhé strany do Š10 

směrem od obecního úřadu 193,6 m část nová DN 250 a část původní dešťové stoky DN300. 

Stoka B-4 je napojena do stoky B v Š15, délka 10 m DN 250 z druhé strany od kostela. Stoka B-5 odvádí OV 

z bytovek č.p. 19 a 22 zaúsťuje na stoce B v Š2, do které z druhé strany přichází stoky B-5-1 v délce 175 DN 250 

v chodníku u silnice I/35 směrem od Litomyšle vlevo a B-5-1a v délce 30,5 m DN 250 do Š 3 u č.p. 50 

 

Grafická příloha – mapa. 
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3.3 Objekty na kanalizaci: 

3.3.1 Odlehčovací komory 

 OK 1 A   oddělení v poměru 1 : 5 

   funguje gravitačně, odlehčení před ČOV 

 OK 1 B ≡ ČS 2 odlehčení  1 : 5 zajišťuje čerpání do kapacitního potrubí  

3.3.2 Čerpací stanice 

ČS 1 Lokální na stoce B  Q = 2 l/s  a  ochrana před ucpáním – nepoužívá se 

ČS 2 Lokální na stoce B u rybníčka Q = 2 l/s  a  ochrana před ucpáním 

ČS 3 Lokální na stoce B  Q = 2 l/s  a  ochrana před ucpáním 

 

Splašky a ředěné odpadní vody jsou vedené na ČOV. 

Odlehčované vody jsou vedené do místního potoka a náhona Loučné.  

4 Čistírna odpadních vod 

Čistírna odpadních vod byla postavena v letech 2003-2004 v rámci akce „Kanalizace a ČOV Hrušová“ Stavbu 

provedla firma PROFISTAV spol. s r.o. Litomyšl, dodavatelem technologie byla firma VIS, s.r.o. Hradec Králové.  

Z  kanalizace Hrušová natéká odpadní voda do čerpací stanice osazené 2 ks ponorných kalových čerpadel. 

Odpadní vody jsou přečerpávány do anaerobního selektoru o objemu 23 m3, kde se mísí s vratným 

aktivovaným kalem. 

Pro udržení aktivační směsi ve vznosu je v selektoru osazeno ponorné kalové míchadlo 120-GFAU. 

Aktivační směs přetéká gravitačně do aktivační nádrže o celkovém objemu 101 m3. Aktivační nádrž je 

provzdušňovaná jemnobublinnými aeračními elementy zdrojem tlakového vzduchu je dvouotáčkový 

dmychadlový agregát Kubíček, řízení otáček je provedeno v závislosti na aktuální koncentraci kyslíku v aktivační 

nádrži snímané kyslíkovou sondou. 

V aktivační nádrži je vložena dosazovací nádrž s vertikálním průtokem, kruhová o průměru 3,6 m 

s kuželovou kalovou částí o celkovém objemu 29 m3. 

Odčerpávání vratného kalu je zajištěno ponorným kalovým čerpadlem 50-GFEU, řízení výkonu je zajištěno 

změnou otáček elektromotoru pomocí instalovaného frekvenčního měniče s ručním nastavením výstupní 

frekvence. 

Součástí ČOV je oddělená kalová uskladňovací nádrž o celkovém objemu 118 m3 umístěná vně objektu ČOV. 

Vybavena je ponorným kalovým čerpadlem pro homogenizaci obsahu a případné vyčerpávání kalu. Odběrné 

potrubí kalu je vyvedeno nad strop nádrže a ukončeno koncovkou pro připojení fekálního vozu. 
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Odtah kalové vody z uskladňovací nádrže je proveden pomocí flexibilní hadice s ovládáním obsluhou. Kalová 

voda je přivedena do vstupní ČS ČOV. 

Pro možnost čištění dovezených odpadních vod je v areálu ČOV vybudována podzemní svozová jímka o 

objemu 6 m3. Jímka je vybavená čerpadlem pro rovnoměrné přečerpávání dovezených splašků do čerpací 

stanice ČOV. Odpadní vody jsou dováženy především z objektů obce nenapojených na veřejnou kanalizaci, 

dováží je výhradně provozovatel, při přepouštění do jímky je vždy přítomen dozor ČOV, který na toto dohlíží a 

provede záznam do provozní dokumentace. Převzetí jiných odpadních vod než z objektů obce a od jiného 

přepravce může vlastník povolit pouze po dohodě s provozovatelem. 

Celý provoz ČOV je řízen a napájen z rozvaděče ČOV. Rozvaděč obsahuje příslušné ochranné prvky pro 

ovládání všech motorů, stykače pro zapínání příslušných čerpadel, míchadla a dmychadla, pomocná a časová 

relé. Dále obsahuje frekvenční měnič pro řízení otáček čerpadla vratného a přebytečného kalu z dosazovací 

nádrže. 

4.1 Technologické zařízení čistírny odpadních vod: 

a) Čerpací stanice na ČOV (ČS) a dešťová zdrž (DZ)  

b) Anoxický selektor míchaný (SE)    23,0 m3  

c) Oxická aktivace (AN)     101,0 m3  

d) Dosazovací vertikální nádrž (DN) – ø 3,6 m 29,0 m3  

e) Dmychárna  

f) Měrný objekt na odtoku z ČOV ( MO )  

g) Uskladňovací nádrž ( USN )     118,0 m3 

h) Svozová jímka (SJ)       6,0 m3 

 

4.2 Projektovaná kapacity čistírny: 

Qprům.  1 l/s 

Qmax   3 l/s 

Qmax   84 m3/den 

Q24   53 m3/den 

Účinnost čištění 94% 

Počet napojených ekvivalentních obyvatel 350 
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4.3 Požadavky vodohospodářského orgánu na množství a jakost odpadní vody vypouštěné 

z ČOV 

4.3.1 Vodohospodářské rozhodnutí  

Vypouštění odpadních vod z ČOV do řeky Loučné je povoleno rozhodnutím Městského úřadu Vysoké Mýto, 

odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu č.j 19238/2007/2008/OŽP/Nad/231.2-102 ze dne 16.4.2008:  

4.3.1.1 Množství 

Qmax  3 l/s 

Qměs  9.000 m3 

Qrok  60.000 m3 

4.3.1.2 Kvalita – limity znečištění 

 „p“ „m“ t/rok norma 

BSK5 30 mg/l 70 mg/l 0,92 ČSN EN 1899-1,2  

CHSKCr 120 mg/l 170 mg/l 2,45 TNV 75 7520 

NL 30 mg/l 70 mg/l 0,92 ČSN EN 872 

N-NH4
+ 20 mg/l 40 mg/l 0,15  

„p“ – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod 
„m“ – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod 

4.3.1.3 Platnost povolení k nakládání s vodami z ČOV Hrušová 

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod je omezena do 30.3.2018. 
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4.4 Současné výkonové parametry ČOV 

4.4.1 Efekt čištění odpadních vod na ČOV v roce 2015 

Qprum     31,65 m3/den   1,319 m3/hod  0,366 l/s  

BSK5 celodenní vstup   9,593 kg/den  

BSK5 průměrný přítok   303 mg/l  

BSK5 průměrný odtok   10,25 mg/l  

účinnost dle BSK5    96,62 %  

CHSKCr celodenní vstup  57,63 kg/den  

CHSKCr průměrný přítok   1820,75 mg/l  

CHSKCr průměrný odtok   60,25 mg/l  

účinnost dle CHSKCr   96,69 %  

NL celodenní vstup   51,33 kg/den  

NL průměrný přítok    1621,75 mg/l  

NL průměrný odtok    16 mg/l  

účinnost dle NL    99,01 %  

N-NH4
+ celodenní vstup  2,88 kg/den  

N-NH4
+ průměrný přítok   91,13 mg/l  

N-NH4
+ průměrný odtok   12,33 mg/l  

účinnost dle NL    86,47 %  

 

počet zapojených EO na přítoku (při specifickém znečištění 60 g BSK5/ob./den) 159,8 EO, znečištění na 

odtoku reprezentuje 5,4 EO 

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. 
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4.4.2 Údaje o stávajícím množství a kvalitě odpadních vod vypouštěných z ČOV 

Údaje za rok 2015 

množství odpadních vod 

m3/rok 11 553 

m3/den 73,5 

l/s 0,85 

 

  přítok odtok 

BSK5 

t/rok 3,5 0,12 

kg/den 9,59 0,32 

ø mg/l 303 9,25 

CHSKCr 

t/rok 21,03 0,7 

kg/den 57,63 1,91 

ø mg/l 1820,75 60,25 

NL 

t/rok 18,74 0,18 

kg/den 51,33 0,51 

ø mg/l 1621,75 16 

N-NH4 

t/rok 1,05 0,14 

kg/den 2,88 0,39 

ø mg/l 91,13 12,33 

 

Kal je odvážen na MěČOV Litomyšl, roční produkce kalu cca 80 m3/rok, průměrný obsah sušiny kolem 2 %. 

4.5 Řešení dešťových vod 

V případě přívalových srážek apod. jsou zředěné odpadní vody z obecní kanalizace před nátokem na ČOV  

odlehčovány do vodního toku pomocí dvou odlehčovacích komor tak, aby hydraulické zatížení ČOV dlouhodobě 

nebylo větší jak 3 l/s, aby nedocházelo k vyplavování aktivačního kalu.  

4.6 Základní hydrologické údaje 

Roční úhrny srážek dle výsledků z posledních let činí průměrně cca 700 mm/rok. 
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4.7 Množství odebírané a vypouštěné vody 

průměrný odběr: 

obyvatelstvo  72 l/os./den 

ostatní (služby, průmysl, zemědělství, doprava) 28 m3/den 

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci je v současnosti cca 340, 

z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno cca 290. 

Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 110 přípojek o 

celkové délce cca 1,5 km. 

5 ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU 

Čištěné odpadní vody jsou vypouštěny do levostranného přítoku řeky Loučné – upraveného toku (náhona) 

v k.ú. Hrušová, obci Hrušová, okrese Ústí nad Orlicí, kraji Pardubickém, hydrogeologické pořadí číslo 1-03-02-

040 (pod Končinským potokem), p.č. 1284. Řeka Loučná je v místě ČOV charakterizována těmito hodnotami: 

Název recipientu - Řeka Loučná 

Správce toku - Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 

Kategorie podle vyhlášky  č. 470/2001 Sb. - Významný vodní tok 

Číslo hydrologického profilu - 1-03-02-040 

Identifikační číslo vypouštění OV - 422289 

Q355    0,39 m3/s 

Qprum.   1,90 m3/s 

6 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 

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 
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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. beryllium 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. 

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. 

C. Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno 

a) látky radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhy stokové sítě, případně 
obyvatelstva a způsobují nadměrný zápach 

 látky radioaktivní – v koncentracích přesahujících meze dle platné legislativy (atomový zákon č. 
18/1997 Sb., v pl. zn., prováděcí vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v pl. zn. 
§57 odst. 1, písm. c) ) 
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 látky infekční – např. ze zdravotnických lůžkových zařízení, prosektur, veterinárních 
zdravotnických zařízení, kafilerií, laboratoří apod. 

b) narušující materiál stokové sítě – např. látky s hodnotou pH < 6 nebo pH >10, s teplotou vyšší než 
40 °C, organická rozpouštědla, abrazivní částice 

c) způsobující provozní závady nebo poruchy průtoků ve stokové síti (např. látky s obsahem rychle 
sedimentujících tuhých příměsí, které mohou způsobovat zanášení a ucpávání stok – např. 
pocházející ze stavebnictví apod.) 

d) hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé 
nebo otravné směsi 

e) jinak nezávadné, ale smísením s jinými látkami, které se v kanalizaci mohou vyskytnout, vyvíjejí 
jedovaté látky 

f) pesticidy, jedy, omamné látky, žíraviny 

g) neutralizační kaly 

h) zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 

i) silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty 

D. Ostatní látky 

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 č. 
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.  
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7 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 tímto Kanalizačním řádem nebo aktuálně platnou uzavřenou Smlouvou kontrolovat 

míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace.  

 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 koncentračních limitů uvedených v Příloze č. 1 tohoto 

Kanalizačního řádu žádná další zvláštní omezení. 

7.1 Obecně platné limity přípustných znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné 

kanalizace 

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 

v Příloze č. 1 tohoto Kanalizačního řádu s tím, že uvedené koncentrační limity ve smyslu § 24 odst. g), 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. se netýkají splaškových odpadních vod. Výjimkou jsou jednotliví odběratelé, 

kterým stanovil rozhodnutím vodoprávní úřad konkrétní přípustné limity znečištění ve vypouštěných 

odpadních vodách do veřejné kanalizace Litomyšl a toto rozhodnutí je stále platné, nebo byly tyto 

limity po 1.1.2014 stanoveny i v aktuálně platné uzavřené Smlouvě o odvádění odpadních vod 

s odběratelem. 

Odběratelé, kteří jsou napojení na veřejnou kanalizaci obce Hrušová, musí dodržovat maximální 

povolené koncentrační limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Příslušné 

hodnoty jednotlivých ukazatelů znečištění odpadních vod jsou uvedeny v tabulce v Příloze č. 1 tohoto 

Kanalizačního řádu. Pokud se vyskytne odběratel odpadních vod, který překračuje limity tabulky 

v Příloze č. 1 tohoto Kanalizačního řádu a není schopen vlastními prostředky při přiměřených 

ekonomických nákladech dosáhnout potřebného snížení vypouštěného znečištění, předpokládá se v 

individuálním případě i možnost výjimečného překročení tohoto limitu na základě předchozího 

vzájemného projednání a stanovení individuální úplaty za vypouštěné znečištění. Individuální limity 

pro jednotlivé odběratele stanovuje provozovatel kanalizace s ohledem na dodržení limitů na výusti 

kanalizace do recipientu a účinnost ČOV. Tito odběratelé budou souhrnně uváděni v Příloze č. 2 
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tohoto Kanalizačního řádu. Aktualizace této přílohy bude vyplývat z reálné potřeby a její změny budou 

pravidelně oznamovány vodoprávnímu úřadu (dále jen VÚ).  

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení koncentračních limitů dle tabulky 

v Příloze č. 1 tohoto Kanalizačního řádu nebo individuálních limitů dle platné uzavřené Smlouvy, bude 

o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a současně 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 – 34 zákona č. 274/2001 Sb. Způsoby zjišťování překročení limitů jsou uvedeny v kapitole 

10.3. 

8 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. (způsob 

výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření) 

 U odběratelů, 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 – podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých 

uzavřených Smlouvách o odvádění odpadních vod.  

 Pokud odběratel část vody spotřebuje, aniž by ji vypustil do kanalizace, zjistí se vypouštěné 

množství měřením nebo odborným výpočtem podle technických údajů, předložených odběratelem 

a schválených provozovatelem. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých uzavřených 

Smlouvách o odvádění odpadních vod. 

 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. 

 Množství vypouštěných OV jednotlivými přípojkami je zjišťováno buď měřením průtoku, nebo 

stanoveno technickým výpočtem. Ve zřejmých případech je možno provádět stanovení množství 

dle odečtu měřidla. 

 Pokud jsou do kanalizace vypouštěny odpadní vody z jiných zdrojů, než vodoměrem měřená voda 

odebíraná z veřejného vodovodu, je za účelem měření OV do veřejné kanalizace požadováno 

určení odebíraného množství z vlastního zdroje a to:  
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1. měření vod odebraných z vlastního zdroje vhodně instalovaným vodoměrem pro účely měření 

těchto vod dále vypouštěných do kanalizace,  

2. instalace měřícího zařízení k měření vypouštěných odpadních vod dle platné legislativy, 

3. k výpočtu stočného pro tuto nemovitost se použijí směrná čísla roční potřeby dle platné 

legislativy. 

4. a konkrétní podmínky takovéhoto vypouštění jsou součástí uzavřené Smlouvy. 

 Objem vypouštěných vyčištěných odpadních vod z ČOV je zjišťován z měřícího systému na 

stanovení průtoku a proteklého objemu, který sestává z měrného výstavbového žlabu PARS P1 

osazený ve skružové šachtě, ultrazvukového čidla s vyhodnocovací jednotkou ELA MQU v.č. 03174.  

 Objem (průtok) balastních a srážkových vod je zjišťován z rozdílu: voda čištěná – voda 

odkanalizovaná.  

9 OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH 

 Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace a ČOV 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. 

216/2001 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za 

uvedení kanalizace do provozu a odpovídá za provedení šetření ke zjištění 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, konkrétní opatření a postupy jsou uvedeny v Povodňovém plánu obce Hrušová 
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9.1 Přehled důležitých telefonních čísel: 

VODOVODY spol. s r.o. kancelář PO-PÁ 7-15 461 612 169 

VODOVODY spol. s r.o. POHOTOVOST 724 093 704 

VODOVODY spol. s r.o. vedoucí provozu 777 761 075 

Obsluha MěČOV  (6-18 hod.) 733 712 265 

Hasičský záchranný sbor PK  950 578 197 nebo 150  

Policie ČR  974 578 711 nebo 158,  

POVODÍ LABE, s.p. 495 088 720, 730 nebo 495 088 111  

vodoprávní úřad – Městský úřad Vysoké Mýto                         465 466 159-160  

vlastník kanalizace – Obec  Hrušová 465 485 253  

465 485 405 

ČIŽP HK OOV  731 405 020, 731 405 205 

Starosta Obce Hrušová 603 149 756 

10 KONTROLA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD   

10.1 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, 

žádnému z producentů tuto povinnost tento Kanalizační řád nestanovuje, žádný producent nemá  ve 

Smlouvě stanoveny individuální koncentrační limity nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace odlišné od hodnot uvedených v tabulce v Příloze č. 1 tohoto 

Kanalizačního řádu nebo jiné podmínky vypouštění odpadních vod.   

Provozovatel kanalizace provádí průběžně během roku kontroly vypouštěných odpadních vod u 

producentů podle potřeby dle svého uvážení. 

10.2  Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod 

10.2.1 ODBĚRATELEM  (tj.  producentem odpadních vod) 

Tento Kanalizační řád neukládá žádným producentům provádět na vlastní náklady kontrolu vypouštěných 

odpadních vod.   
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10.2.2 PROVOZOVATELEM  

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č.428/2001 Sb., nebo jím pověřená osoba, kontroluje 

množství a vizuální znečištění odpadních vod u sledovaných odběratelů a dále v případě podezření na 

vypouštění nadlimitních hodnot sledovaných ukazatelů nebo při havarijní situaci.  

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. 

Výsledky sledování jakosti odpadních vod na vstupu do a výstupu z  ČOV  a výsledky měření množství 

odpadních vod a případné výsledky sledování jakosti vypouštěných odpadních vod provedených u odběratelů 

jsou evidovány a uloženy u provozovatele kanalizace a ČOV – firmy VODOVODY spol. s r.o. 

Kontrola odpadních vod na ČOV 

 přítok odtok 

pH  1 x čtvrtletí 

CHSKCr 1 x čtvrtletí 1 x čtvrtletí 

BSK5 1 x čtvrtletí 1 x čtvrtletí 

NL 1 x čtvrtletí 1 x čtvrtletí 

N-NH4
+ 1 x čtvrtletí 1 x čtvrtletí 

stabilizovaný kal 1 x ročně dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

 

10.3 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. 
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4) Odběry vzorků, jejich transport a rozbory musí být prováděny prostřednictvím akreditované laboratoře - 
odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která má postupy odběru vzorků akreditované 
(akreditovaná odběrná skupina). Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v příslušných 
normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí 
stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Vhodnost norem pro analýzy garantuje vždy 
akreditovaná laboratoř a správnost odběru vzorků odborně způsobilá osoba. 

10.4 Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod 

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). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou stanoveny. 

Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod je uveden v NV č. 143/2012 Sb., Nařízení vlády 

o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu. 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.   

11 KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  

ŘÁDEM 

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu 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. 

12 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. 

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. 

13 Sankce 

V případě, že: 

 dojde k překročení limitů daných Kanalizačním řádem, 

 bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami (kapitola 6), 
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 dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanalizačního řádu (kapitoly 2, 7, 8).  

vystavuje se odběratel 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. 

14 Přehled souvisejících norem 

ČSN 01 3463    Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6402     Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

ČSN 75 6406  Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení 

ČSN 75 0905  Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN 75 6101     Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6230  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 75 6551     Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 

ČSN 75 6560  Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 

ČSN 75 6909     Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory 

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

TNV 75 6911     Provozní řád kanalizace 

TNV 75 6925     Obsluha a údržba stok 

ČSN EN 858-1  Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, 

provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti (756510) 

ČSN EN 858-2  Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, 

instalace, provoz a údržba 

ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod – Slovník (750160) 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (756114) 

ČSN EN 1825-1  Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení 

jakosti (756553) 

ČSN EN 1825-2  Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba  

ČSN EN 12255-3  Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění (756403) 

ČSN EN 12255-4  Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění 

ČSN EN 12255-8  Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství  

ČSN EN 12255-11  Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje 

ČSN EN 12255-13  Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením 
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Pro všechny odběratele platí nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace - dle přílohy č. 15 Vyhlášky – upraveno dle potřeb ČOV 
Hrušová 
 

 Ukazatel Symbol Koncentrační limit 

1.  Adsorbovatelné organické halogeny AOX 0,15 mg/l 

2.  Arsen As 0,1 mg/l 

3.  Baryum Ba 1,2 mg/l 

4.  Biochemická spotřeba kyslíku BSK
5 500 mg O2/l 

5.  Dusík amoniakální N-NH4
+ 45 mg/l 

6.  Dusík celkový Ncelk. 60 mg/l 

7.  Extrahovatelné látky EL 80 mg/l 

8.  Fenoly jednomocné FN 10 mg/l 

9.  Fluoridy F- 10 mg/l 

10.  Formaldehyd HCHO 20 mg/l 

11.  Fosfor celkový Pcelk. 15 mg/l 

12.  Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 800 mg/l 

13.  Chloridy Cl- 250 mg/l 

14.  Chrom celkový Crcelk.  0,15 mg/l 

15.  Chrom šestimocný Cr6+ 0,05 mg/l 

16.  Kadmium Cd 0,02 mg/l 

17.  Kobalt Co 0,05 mg/l 

18.  Kyanidy celkové CN- 
celk. 0,2 mg/l 

19.  Kyanidy toxické CN- tox. 0,1 mg/l 

20.  Lithium Li 0,01 mg/l 

21.  Mangan Mn 0,1 mg/l 

22.  Měď Cu 0,5 mg/l 

23.  Molybden Mo 0,05 mg/l 

24.  Nerozpuštěné látky NL 500 mg/l 

25.  Nikl Ni 0,1 mg/l 

26.  Olovo Pb 0,1 mg/l 

27.  Reakce vody pH 6,0 – 9,0 

28.  Rozpuštěné anorganické soli RAS 1000 mg/l 

29.  Rtuť Hg 0,01 mg/l 

30.  Salmonella spp.  negativní nález 

31.  Selen Se 0,05 mg/l 

32.  Sírany SO
4

2- 300 mg/l 

33.  Stříbro Ag 0,05 mg/l 

34.  Tenzidy anionaktivní PAL-A 10 mg/l 

35.  Teplota t 40 
o
C 

36.  Uhlovodíky C10-C40 C40-C10 10 mg/l 

37.  Vanad V 0,05 mg/l 

38.  Zinek Zn 1,5 mg/l 

Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod jsou uvedeny v kap. 10.3. 
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