


1 

Obsah: 

1.0. Základní údaje, charakteristika a popis území, ú�el kanaliza�ního �ádu 

2.0.    Technický popis stokové sít�

3.0.    Mapové p�ílohy 

4.0.    Údaje o �istírn� odpadních vod  

5.0.    Údaje o vodním recipientu  

6.0.    Seznam látek, které nejsou odpadními látkami 

7.0.    Stanovení nejvyšší p�ípustné míry zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace  

          pro ve�ejnou pot�ebu pro jednotlivé odb�ratele 

8.0.    Zp�sob a �etnost m��ení množství odpadních vod 

9.0.    Opat�ení p�i poruchách a haváriích kanalizace, v p�ípad� živelných pohrom a jiných mimo�ádných situací 

10.0.  Kontrola míry zne�išt�ní odpadních vod, další podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace 

10.1. Kontrola míry zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace 

10.2. Další podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace 

11.0.  Zp�sob kontroly dodržování kanaliza�ního �ádu  

  



2 

P�ílohy: 

1. Nejvyšší p�ípustné hodnoty zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu  

2. Mapa kanaliza�ní sít� s vyzna�ením d�ležitých objekt� + vyzna�ení producent� s možností 
havarijního úniku 

3. Rozhodnutí odboru životního prost�edí M�stského ú�adu Byst�ice pod Pernštejnem pro vypoušt�ní 
odpadních vod z �OV Šva�ec 

4. Související normy a p�edpisy 



3 

1.0.   Základní údaje, charakteristika a popis území, ú�el kanaliza�ního �ádu

Základní údaje 

P�sobnost tohoto Kanaliza�ního �ádu (dále jen „Kanaliza�ní �ád“) se vztahuje na vypoušt�ní 
odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu na území obce Koroužné v místní �ásti Šva�ec. 

Vlastník Adresa I�

Vírský oblastní vodovod, sdružení m�st, obcí 
a svazk� obcí 

Výstavišt� 405/1, Brno, PS� 603 00 60552662 

I� ME – kanaliza�ní stoky: 6101-669601-60552662-3/1 

6101-669601-60552662-4/1 

Provozovatel Adresa I�

Brn�nské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Brno, PS� 603 00 46347275

I� ME – identifika�ní �íslo majetkové evidence 

Dojde-li ke zm�nám skute�ností, za kterých byl Kanaliza�ní �ád schválen, navrhne vlastník kanalizace 
vodoprávnímu ú�adu p�íslušnou zm�nu nebo dopln�ní, které se realizují formou dodatku Kanaliza�ního 
�ádu.  

Popis území  

Vesnice Šva�ec, od roku 1960 slou�ená s obcí Koroužné, je v sou�asné dob� jako její místní �ást �ízena 
obecním ú�adem Koroužné. Leží v severozápadní �ásti jižní Moravy v oblasti �eskomoravské vrchoviny 
v kraji Vyso�ina zhruba 8,5 km od m�sta Byst�ice nad Pernštejnem a 1,5 km jižn� od historického jádra 
obce Koroužné v pr�m�rné nadmo�ské výšce 370 m (16°20´ východní délky a 49°31´ severní ší�ky).   

Obcí protéká �eka Svratka, která je p�irozeným recipientem �išt�ných odpadních vod.   

Zástavbu Šva�ce tvo�í hlavn� jednotliv� stojící rodinné domy, z nichž n�které jsou využívány k rekrea�ním 
ú�el�m, tj. nejsou obývány celoro�n�, nejsou zde registrovány žádné výrobní podniky ani objekty ob�anské 
vybavenosti. 

Relativn� nejvýznamn�jším producentem odpadních vod odvád�ných kanalizací na �OV je tak v sou�asné 
dob� úpravna surové vody pro Vírský oblastní vodovod. 

Z hlediska funkce stokové sít� a �istírny odpadních vod je t�eba zd�raznit, že v sou�asné dob� nejsou do ní 
p�ivád�ny podíly tzv. pr�myslových odpadních vod, protože odpadní vody z úpravny vody mají složení 
typické pro tzv. splaškové odpadní vody. 

Další vybrané údaje související s odkanalizováním obce: 

- po�et obyvatel v oblasti obecní kanalizace ........................................................................... 70 
- z toho po�et obyvatel p�ipojených na kanalizaci .................................................................. 35 
- po�et kanaliza�ních p�ípojek ................................................................................................ 23 
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Ú�el kanaliza�ního �ádu  

Povinnost zpracovat kanaliza�ní �ád ukládá vlastníku kanalizace (zde zastoupenému provozní spole�ností 
Brn�nské vodárny a kanalizace, a.s.) ust. § 14 odst. 3 zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon 
o vodovodech a kanalizacích“). Náležitosti kanaliza�ního �ádu stanovuje ust. § 24 vyhlášky MZE �R 
�. 428/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Kanaliza�ní �ád stanovuje podmínky, za nichž mohou jednotliví producenti vypoušt�t odpadní vody 
ze svých objekt� do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. Kanaliza�ní �ád je výchozím podkladem pro uzavírání 
smluv o odvád�ní odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
a vlastníkem nemovitosti p�ipojené na kanalizaci - odb�ratelem.  
Podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu, byly stanoveny na základ�
t�chto hledisek:  

• povinnost nep�ekro�it na odtoku z �OV limity dané povolením k vypoušt�ní z �OV  
• zajistit nep�ekra�ování projektovaných hodnot zne�išt�ní na p�ítoku do �OV  
• zajistit kvalitu kalu z �OV z hlediska obsahu t�žkých kov� a dalších rizikových látek tak, aby bylo 

možno   ho dále využívat (dle požadavk� platných a ú�inných právních p�edpis�)  
• ochránit zam�stnance pracující na stokové síti a na �OV  
• zabránit poškození materiálu stok 
• snížit množství balastních vod  
• neohrozit �istící (�istírenské) procesy.  

2.0.   Technický popis stokové sít�  
Kanalizace v obci je splašková. Stoková sí� je tvo�ena stokou B na západní stran� obce blíže k �ece Svratce, 
která  je p�ed nátokem do �S napojena do stoky A. Tato stoka je umíst�na východn� od státní silnice �. 
387. Na stoku A je dále p�ipojena stoka C. Gravita�ní kanalizace splaškových vod je ukon�ena v �erpací 
jímce (stanici), umíst�né na pozemku p. �. 371. V �erpací jímce jsou osazena dv� ponorná kalová �erpadla 
50 – GFMU – 105 – 70, každé s výkonem 7,5 l/s. Z �erpací jímky jsou splaškové vody �erpány litinovým 
potrubím DN 100 do vstupní šachty p�ed �OV. V této šacht� je bezpe�nostní p�epad do výustního potrubí 
pro p�ípad havárie na �OV. Vlastní �OV je umíst�na na pozemku p. �. 372/2. Po vy�išt�ní voda odtéká 
výustním potrubím délky 17,70 m do �eky Svratky. 

Parametry stokové sít�: 
celková délka stok ............................................................................................................ 0,553 km 
celková délka splaškových stok ....................................................................................... 0,531 km 
celková délka deš�ových stok ................................................................................................. 0 km 
celková délka jednotných stok ................................................................................................ 0 km 
celková délka výtla�ných �ad� ......................................................................................... 0,022 km 

po�et �OV ................................................................................................................................. 1 ks 
po�et odleh�ovacích komor ....................................................................................................... 0 ks 
po�et �erpacích stanic ................................................................................................................ 1 ks 
po�et reten�ních nádrží .............................................................................................................. 0 ks 
po�et vyústí ............................................................................................................................... 1 ks 

po�et obyvatel v oblasti obecní kanalizace ................................................................................. 70 
po�et obyvatel p�ipojených na kanalizaci.................................................................................... 35 
po�et kanaliza�ních p�ípojek ....................................................................................................... 23 

3.0.   Mapová p�íloha – viz p�íloha �. 2 
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4.0.   Údaje o �istírn� odpadních vod   

Základní údaje 

Technický popis �istírny odpadních vod

Jedná se o typovou mechanicko-biologickou �OV BC 65–D, která prošla v roce 2014 rekonstrukcí 
technologie s následujícími projektovými parametry:

- množství odpadních vod:        65 m3/den 
                                                   pr�m. 0,6 l/s 
                                                   max.   3,36 l/s 

- množství zne�išt�ní na p�ítoku dle BSK5:  24,0 kg/den 

�OV sestává z nádrže rozd�lené do dvou sekcí, ve kterých probíhají jednotlivé procesy biologického 
�išt�ní.  

I. sekce – aktiva�ní prostor – odpadní vody vtékají do aktiva�ního prostoru, ve kterém probíhá aerobní 
proces mineralizace organických látek v ní obsažených. Pot�ebné prokysli�ení odpadní vody se dosahuje 
dmychadlem, které dodává vzduch do aera�ního roštu umíst�ného na dn� nádrže. Nucená cirkulace 
odpadních vod v aktiva�ním prostoru zp�sobená aerací zabra�uje usazování kalu na dn� nádrže a zajiš�uje 
tak jeho maximální kontakt s prokysli�enou odpadní vodou. 

II. sekce – dosazovací prostor – �ást cirkulujícího proudu odpadní vody spolu s aktivovaným kalem 
z I. sekce prochází do dosazovacího prostoru, kde se z n�j sedimentací odd�lí aktivovaný kal. Ten je pomocí 
dvou pneumatických �erpadel dopravován zp�t do aktiva�ního prostoru I. sekce. 

Voda, vy�e�ená v dosazovacím prostoru, odtéká odtokovým žlabem p�es m�rnou šachtu do recipientu. 

Výstavba vodního díla �OV Šva�ec byla (sou�asn� s povolením k nakládání s vodami – vypoušt�ním 
�išt�ných odpadních vod z �OV) povolena rozhodnutím odboru VLHZ Jihomoravského krajského 
národního výboru �. j. Vod 555/1988-235/G-Horská z 2.2.1988 (zm�n�ného rozhodnutím vydaným 
referátem životního prost�edí Okresního ú�adu ve Ž�á�e nad Sázavou pod �.j. ŽP Vod.977/97/Kl ze dne 
7.4.1997). 

Do trvalého provozu byla �OV uvedena rozhodnutím referátu životního prost�edí Okresního ú�adu ve 
Ž�á�e nad Sázavou pod �.j. ŽP Vod. 1506/01/Kl ze dne 2.4.2001. 

Údaje o �istírn� odpadních vod (�OV)  
projektovaná kapacita ................................................................................................................ 480 
rok uvedení do provozu ........................................................................................................... 2001 
po�et p�ipojených osob na kanaliza�ní sí� .................................................................................. 35 
po�et p�ipojených ekvivaletních obyvatel (EO) na kanaliza�ní sí� ............................................. 19 

Zp�sob odd�lení deš�ových vod
Do �OV Šva�ec budou výhledov� p�itékat výhradn� splaškové vody. Odleh�ovací komory na této 
kanalizaci nejsou.  

�OV  musí plnit podmínky pro nakládání s vodami stanovené rozhodnutím vydaným odborem 
životního prost�edí M�stského ú�adu Byst�ice nad Pernštejnem.  

Rozhodnutí pod �. j. BYS 24220/2022/OŽP/Ji, �. spisu SBYS 23794/2022/OŽP/Ji bylo vydáno 
dne 02.12.2022. 
Doba platnosti tohoto povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových byla stanovena 
do 30. listopadu 2032. 
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Citace výroku rozhodnutí: 

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a na�ízení vlády �. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt�ní 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech povoluje nakládání 
s vodami, tj. vypoušt�ní odpadních vod (dále také jen „OV“) z ve�ejné �istírny odpadních vod místní 
�ásti Šva�ec (dále také jen „�OV“) jednou výustí do vodního toku IDVT 10100010 Svratka.

Místo vypoušt�ní:  
katastrální území Šva�ec  
parcelní �ísla druh pozemku 574/1 vodní plocha  
hydrogeologický rajon 6560  
útvar podzemních vod 65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – st�ední �ást  
hydrologické po�adí povodí 4-15-01-0450  
útvar povrchových vod DYJ_0380 – Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobr�vka (Lou�ka)
vodní tok  IDVT 10100010 – Svratka  
orienta�ní poloha S-JTSK  X: 1122694.93, Y: 613329.51  
popis místa vypoušt�ní  stávající vyúst�ní do koryta vodního toku  

Údaje o povolovaném vypoušt�ní:  
druh vypoušt�ných OV  odpadní vody p�e�išt�né na komunální �OV  
�OV název, typ  �OV Šva�ec – komunální �OV, typ BC 65-D  
zp�sob �išt�ní OV  mechanicko-biologický  
po�et napojených EO  projektovaná kapacita �OV 480 EO, napojeno 19 EO  
zp�sob m��ení objemu OV  Thomsonovým p�elivem a ultrazvukovou sodnou  
zp�sob m��ení jakosti OV   4x ro�n� mimo neobvyklé situace odb�r vzorku typ „A“ (dle na�ízení 

vlády �. 401/2015 Sb.) v šacht� za m�rným p�elivem a jejich laboratorní 
rozbor akreditovanou laborato�í 

Limitní množství vypoušt�ných OV 

Qpr�m (l/s) Qmax (l/s) Qmax. m�s. (m3/m�síc) Qrok (tis. m3/rok)
0,6 3,36 2000 18,400 

Limitní jakost vypoušt�ných OV 

ukazatel hodnota „p“ (mg/l) hodnota „m“ (mg/l) Bilance (t/rok)
CHSKCr 110 170 2,02 

BSK5 30 50 0,55 
NL 40 60 0,74 

„p“ – p�ípustná koncentrace ukazatel� zne�išt�ní  
„m“ – maximální hodnota ukazatele zne�išt�ní

Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje oprávn�nému tyto povinnosti pro nakládání s vodami: 
1.  Kontrola jakosti vypoušt�né odpadní vody bude provád�na s �etností min. 1x za 3 m�síce, typem 

vzorku „A“, tj. dvouhodinovým sm�sným vzorkem získaným sléváním 8 díl�ích vzork� stejného objemu 
v intervalu 15 minut. Odb�r vzork� bude provád�n v šacht� za m�rným p�elivem. Minimální rozsah 
sledovaných ukazatel� bude totožný s rozsahem povolených limit�. M��ení množství vypoušt�né 
odpadní vody bude provád�no Thomsonovým p�elivem a ultrazvukovou sondou.  

2.  Odb�ry a rozbory vzork� p�e�išt�né odpadní vody budou provád�ny akreditovanou laborato�í.  
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3.  Hodnoty stanovených limit� množství a p�ípustné hodnoty zne�ist�ní jsou dodrženy, pokud:  
- maximální pr�tok vypoušt�ných odpadních vod v l/s v kterémkoliv okamžiku nep�ekro�í stanovenou 
hodnotu p�i pr�m�rných podmínkách,  
- ro�ní množství vypoušt�ných OV, vyjád�ené v m3/rok, nep�ekro�í stanovenou hodnotu,  
- pro posouzení dodržení emisního limitu „p“, vyjád�eného v mg/l, zjišt�ného rozborem kvality 
2hodinového sm�sného vzorku odebraného v kterémkoliv odb�rném dni se p�ipouští jedno p�ekro�ení 
za kalendá�ní rok,  
- hodnota emisního limitu „m“ vypoušt�ného zne�išt�ní, vyjád�ená v mg/l, zjišt�ná rozborem kvality 
2hodinového sm�sného vzorku odebraného v kterémkoliv odb�rném dni, nesmí být p�ekro�ena,  
- množství vypoušt�ného zne�išt�ní v kalendá�ním roce, vyjád�ené v t/rok, stanovené jako násobek 
pr�m�rné emisní hodnoty a ro�ního množství OV, nep�ekro�í stanovenou hodnotu. Pr�m�rná emisní 
hodnota se stanoví jako aritmetický pr�m�r ze všech nam��ených sm�sných vzork�.  

4.  Ohlašovací povinnost v��i vodoprávnímu ú�adu nebo oprávn�ným subjekt�m bude v souladu § 4 
zákona �. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zne�iš�ování životního prost�edí a integrovaném 
systému pln�ní ohlašovacích povinností v oblasti životního prost�edí a o zm�n� n�kterých zákon�
pln�na prost�ednictvím integrovaného systému pln�ní ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do konce 
února následujícího roku.  

5.0.   Údaje o vodním recipientu  

ÚDAJE O VYPOUŠT�NÍ ODPADNÍCH VOD Z �OV

Název vodního toku Svratka

Správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. 

�í�ní kilometr 105,8 

�íslo hydrologického po�adí (�HM) 4-15-01-045 

ÚDAJE O VODNÍM TOKU

pr�tok Q 355 (limnigraf pod vodní nádrží Vír II) 1,09 m3/s

Správce vodního toku Povodí Moravy, s.p.

Popis profilu tok Svratka – profil Vír tok Svratka – profil Bora�

�í�ní kilometr 112,20 84,80 

�íslo hydrologického po�adí (�HM) 4-15-01-0430-1-00 4-15-01-0731-0-00 

Pr�m�rná ro�ní hodnota kvality vody v recipientu (2020-2021) 

Ukazatel [mg/l] [mg/l] 

BSK5 1,91 1,51 

CHSKCr 27,35 20,10 

NL 20,98 15,68 

N-NH4 0,040 0,030 

Pcelk 0,060 0,064 

zdroj: Povodí Moravy s. p. 2022 
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6.0.   Seznam látek, které nejsou odpadními látkami

Do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu nesmí vniknout následující látky podle zákona �. 254/2001 Sb., 
o  vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „vodní zákon“), které 
ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, pokud nejsou sou�ástí odpadních vod v rozsahu 
povoleného vypoušt�ní do ve�ejné kanalizace:  

Zvláš� nebezpe�né závadné látky (ZNZL) dle p�ílohy �. 1 vodního zákona: 

1. organohalogenové slou�eniny a látky, které mohou tvo�it takové slou�eniny ve vodním prost�edí, 
2. organofosforové slou�eniny, 
3. organocínové slou�eniny, 
4. látky, nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní 

vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroid�, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní 
funkce ve vodním prost�edí nebo zprost�edkovan� p�es vodní prost�edí, 

5. rtu� a její slou�eniny, 
6. kadmium a jeho slou�eniny, 
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného p�vodu, 
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z�stávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které 

mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

Nebezpe�né závadné látky (NZL) dle p�ílohy �. 1 k vodnímu zákonu: 

1. metaloidy, kovy a jejich slou�eniny (zinek, m��, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, 
molybden, titan, cín, baryum, beryllium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, st�íbro), 

2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláš� nebezpe�ných látek, 
3. látky, které mají škodlivý ú�inek na chu� nebo na v�ni produkt� pro lidskou spot�ebu pocházejících 

z vodního prost�edí a slou�eniny mající schopnost zvýšit obsah t�chto látek ve vodách, 
4. toxické nebo persistentní organické slou�eniny k�emíku a látky, které mohou zvýšit obsah t�chto 

slou�enin ve vodách, vyjma t�ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle p�em��ují ve vod�
na neškodné látky, 

5. elementární fosfor a anorganické slou�eniny fosforu, 
6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného p�vodu, 
7. fluoridy, 
8. látky, které mají nep�íznivý ú�inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany, 
9. kyanidy, 
10. sedimentovatelné tuhé látky, které mají nep�íznivý ú�inek na dobrý stav povrchových vod. 

Další nespecifikované látky s následujícími charakteristikami: 

1. radioaktivní, infek�ní a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpe�nost obsluhovatel� stokové sít�, pop�ípad�
obyvatelstva, nebo zp�sobující nadm�rný zápach, 

2. narušující materiál stokové sít� nebo �istírny odpadních vod, 
3. zp�sobující provozní závady nebo poruchy v pr�toku stokové sít�, nebo ohrožující provoz �istírny 

odpadních vod, 
4. ho�lavé, výbušné, pop�. látky, které smísením se vzduchem, vodou, nebo jinými látkami, které 

se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvo�í nebezpe�né sm�si a to i v t�ch p�ípadech, kdy se jedná o látky 
jinak nezávadné, 

5. trvale m�nící barevný vzhled vy�išt�né odpadní vody,  
6. pevné odpady, v�etn� kuchy�ských odpad�, a� ve form� pevné nebo rozm�ln�né (nap�. vodní suspenze 

z drti�� kuchy�ských odpad�), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné 
legislativy o nakládání s odpady, 

7. jedy, omamné látky a žíraviny, 
8. pevné p�edm�ty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injek�ní st�íka�ky apod.), 
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9. látky, které jsou produkty z rostlinné a živo�išné zem�d�lské výroby (nap�. koncentrované silážní 
š�ávy, statková hnojiva, komposty), 

10. koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky). 

Kombinací vhodných opat�ení je t�eba co nejvíce omezit odtokem srážkových vod vnikání látek 
pocházejících z tzv. plošných zdroj� zne�išt�ní. 

Jedná se p�edevším o: 
- soli používané v období zimní údržby komunikací, 
- jiné pevné látky organického i anorganického p�vodu, 
- látky ropného p�vodu (vyjád�ené jako obsah uhlovodík� (C10 – C40 ), 

které jsou srážkovými vodami odnášeny z venkovních (zpevn�ných) ploch jednotlivých nemovitostí, 
z pozemních komunikací, jejich sou�ástí a p�íslušenství (zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích). 

7.0.   Stanovení nejvyšší p�ípustné míry zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných 
do kanalizace pro jednotlivé producenty 

Stanovení nejvyšší p�ípustné míry zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace vychází z celkové 
bilance zne�išt�ní odpadních vod (domácnosti, služby, pr�mysl), které je možné do �istírny odpadních vod 
p�ivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího �istícího efektu nebo ke zne�išt�ní �i poškození stokové sít�. Pro 
ur�ení výše limit� je nutné vzít v úvahu také množství t�chto vypoušt�ných odpadních vod. Ú�elem 
kanaliza�ního �ádu je stanovení podmínek, jejichž nedodržení ze strany producent� odpadních vod 
napojených na kanalizaci je považováno za neoprávn�né vypoušt�ní odpadních vod dle § 10 odst. 2 písm. 
b) zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Soubor t�chto podmínek zahrnuje: 

- stanovení koncentrace (p�íp. množství) zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace 
pro ve�ejnou pot�ebu jednotlivými producenty – viz p�íloha �. 1, 

- podrobnou úpravu zp�sob� zjišt�ní množství a míry zne�išt�ní odpadních vod – viz kap. 8.0. a 10.0,
- vymezení látek a jejich skupin, které nejsou odpadními vodami a nesm�jí být vypoušt�ny do kanalizace 

pro ve�ejnou pot�ebu – viz kap. 6.0.,
- další podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod – viz kap. 10.0.

Kategorizace producent� odpadních vod napojených na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu a limitní 
hodnoty zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace: 

Skupina Kategorie Popis 
Limitní hodnoty zne�išt�ní jsou 

stanoveny v p�íloze 
Kanaliza�ního �ádu 

I. 1. domácnosti  

I. 2. služby P�íloha �. 1 

II. 1. pr�mysl P�íloha �. 1 

Pro všechny producenty odpadních vod platí zákaz vypoušt�ní takových látek, které nejsou 
odpadními vodami (viz kap. 6.0. Kanaliza�ního �ádu) a souhrnné podmínky pro vypoušt�ní 
odpadních vod do kanalizace (viz kap. 10.0. Kanaliza�ního �ádu). 
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Popis jednotlivých skupin a kategorií: 

I. skupina - producenti splaškových odpadních vod z domácností a služeb, které vznikají p�evážn� jako 
produkt lidského metabolizmu a �inností v domácnostech 

1. kategorie – producenti splaškových odpadních vod vypoušt�ných z nemovitostí ur�ených výhradn�
k trvalému bydlení. 

2. kategorie – producenti splaškových odpadních vod vypoušt�ných z nemovitostí ur�ených �áste�n� nebo 
zcela k jiným ú�el�m než k trvalému bydlení (objekty komer�ního charakteru nebo objekty technické 
a ob�anské vybavenosti - nemocnice, školy, obchody, opravny, restaura�ní a ubytovací za�ízení apod.). 

Jediným formálním  reprezentantem této  kategorie producent�  splaškových  odpadních vod je  v sou�asné 
dob� ve Švarci pouze úpravna vody pro Vírský oblastní vodovod.  

II. skupina - producenti pr�myslových odpadních vod, které vznikají p�evážn� jako produkt pr�myslové 
�innosti, sou�asn� však mohou produkovat i splaškové odpadní vody. 
Producenti pr�myslových odpadních vod se v sou�asné dob� ve Šva�ci nevyskytují.

Limitní hodnoty jsou pro jednotlivé ukazatele zne�išt�ní porovnávány s výsledky kontrolních 
rozbor� vzork�, p�i�emž typ odb�ru vzorku je ur�en tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu 
vypoušt�ných odpadních vod v závislosti na místních a �asových podmínkách jejich odtoku. 

P�ehled vzork�: 

- sm�sný vzorek (sv)  

typ A – 2 hodinový sm�sný vzorek získaný sléváním 8 díl�ích vzork� stejného objemu v intervalu 
15 min. �as odb�ru se ur�í tak, aby co nejlépe charakterizoval �innost sledovaného 
za�ízení. 

typ B - 24 hodinový sm�sný vzorek získaný sléváním 12 objemov� stejných díl�ích vzork�
odebíraných v intervalu 2 hod. 

typ C  -  24 hodinový sm�sný vzorek získaný sléváním 12 díl�ích vzork� odebíraných v intervalu 
2 hod o objemu úm�rném aktuální hodnot� pr�toku v dob� odb�ru vzorku. 

- prostý vzorek (pv) vypoušt�ných odpadních vod, získaný jednorázovým odb�rem celého objemu  

Vypoušt�ní odpadních vod s vyšší mírou zne�išt�ní než stanovují limity pro odpadní vody obvyklého 
složení:

Krátkodobé, �asov� omezené vypoušt�ní odpadních vod s vyšším zne�išt�ním (nap�. havárie, nezbytné 
rekonstrukce a opravy technologického za�ízení) než stanovují limity p�edepsané Kanaliza�ním �ádem 
(p�íloha �. 1) m�že být provád�no pouze po projednání s provozovatelem kanalizace a p�íslušným 
vodoprávním ú�adem.   

Dlouhodobé vypoušt�ní odpadních vod s vyšší mírou zne�išt�ní než stanovují limity (viz p�íloha �. 1) 
nelze, z d�vodu zajišt�ní správného provozu  �OV a pln�ní povolení k vypoušt�ní odpadních vod 
do vodního toku, povolit. 

8.0.  Zp�sob stanovení množství odpadních vod

Množství odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu se zjiš�uje: 

- p�ímo = m��ením pr�toku a objemu odpadních vod ve sm�rodatných profilech, kterými jsou: 

a) m�rné objekty s trvalým m��ením pr�toku a objemu odpadních vod, 
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b) kontrolní profily s do�asným m��ením pr�toku a objemu odpadních vod; 

- nep�ímo = výpo�tem z množství vody odebrané z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu nebo jiného zdroje 

1. odebrané z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu, 
2. odebrané z jiného zdroje, než z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu, 
3. odebrané z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu a nevypušt�né do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
(spot�ebované v pr�b�hu technologických operací a jiných �inností). 

M�rný objekt = objekt na kanaliza�ní p�ípojce umož�ující: 

- trvalou instalaci za�ízení pro nep�etržité m��ení pr�toku a objemu vypoušt�ných odpadních vod, 
- ru�ní nebo automatický odb�r vzork� odpadních vod reprezentujících míru zne�išt�ní vypoušt�ných 

odpadních vod – viz kap. 10.0. Kanaliza�ního �ádu, 
- p�íp. automatické m��ení vybraných fyzikáln� – chemických charakteristik vypoušt�ných odpadních 

vod.  

Pro z�ízení a provozování m�rných objekt�, jejichž údaje mají být podkladem pro výpo�et úhrady 
za odvád�ní odpadních vod kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu, platí následující podmínky: 

- M�rné objekty se budují v od�vodn�ných p�ípadech na základ� zm�ny smlouvy o odvád�ní odpadních 
vod kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu. M�rné objekty jako nedílnou sou�ást kanaliza�ní p�ípojky buduje, 
vybavuje a provozuje její vlastník a to na vlastní náklady. 

- M��ení pr�toku a objemu vypoušt�ných odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
se neprovádí, pokud lze použít jiný vyhovující zp�sob stanovení jejich množství (§ 19 zákona 
o vodovodech a kanalizacích). 

- Pokud nebude v technicky od�vodn�ných p�ípadech dohodnuto jinak, musí m�rný objekt zaznamenat 
pr�tok všech odpadních vod odvád�ných z dané nemovitosti do kanalizace v�. vod srážkových. 

- M��ení pr�toku a objemu odpadní vody vypoušt�né do kanalizace producenty splaškových odpadních 
vod (I. skupina producent�) se obvykle neprovádí, pokud nebylo dohodnuto jinak (nap�. požadavek na 
m��ení množství odvád�ných srážkových vod). 

- M�rné objekty musejí být vybaveny registra�ním záznamovým za�ízením, které je kompatibilní 
s vyhodnocovací jednotkou provozovatele kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu a dálkovým p�enosem 
do této jednotky. 

- Zásadní postupy pro m��ení množství odvád�ných odpadních vod se �ídí ustanoveními dle § 19 zákona 
o vodovodech a kanalizacích. 

- Kanaliza�ní p�ípojky nemovitostí nevybavené m�rným objektem musí mít z�ízeny kontrolní profily. 

Kontrolní profil = smluvn� ur�ené místo na kanaliza�ní p�ípojce umož�ující: 

- m��ení objemu vypoušt�ných odpadních vod do�asn� instalovaným za�ízením pro m��ení pr�toku 
odpadních vod ve zvolených intervalech, 

- odb�r vzork� vypoušt�ných odpadních vod pro ú�el stanovení míry zne�išt�ní – viz kap. 10.0. 
Kanaliza�ního �ádu. 

Podrobnosti vybudování m�rného objektu nebo kontrolního profilu se stanoví smluvn� a to v souladu 
s ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích. 

9.0.  Opat�ení p�i poruchách a haváriích kanalizace  

Podle místa a p�í�iny  vzniku poruchy (havárie)  je  nutno  p�íslušná  opat�ení  klasifikovat na: 

1. opat�ení p�i havarijním úniku  zne�išt�ní zp�sobeném uživateli kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
2. opat�ení p�i  poruše (havárii) na vlastním  za�ízení kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
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ad 1. 
Jedná se o p�ípady  úniku tzv. závadných  látek, viz ust. § 39 vodního zákona. Vniknutí takových  látek  
do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu  m�že  zhoršit kvalitu  povrchových   (pop�. podzemních) vod. Každý  
havarijní únik  zne�išt�ní je  proto  t�eba hlásit centrálnímu  vodohospodá�skému dispe�inku  BVK, a.s. 
na tel. �ísle  543 212 537, který  zabezpe�í  vyrozum�ní   odpov�dných    pracovník�    organizace   podle    
schématu    p�íslušných  sm�rnic  (Provozní  �ád  kanalizace). 

Obecnou  zásadou p�i likvidaci havarijního  úniku látek závadných vodám je  zabránit vniknutí  t�chto  látek  
do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu (tj. likvidovat havarijní  únik  již  v areálu  p�íslušné  nemovitosti). 

V p�ípad�, že havarijní zne�išt�ní pronikne do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu je p�vodce povinen 
na žádost  provozovatele    poskytnout prost�edky (v�etn� pracovních  sil)  k   likvidaci   havarijního    úniku 
a  odstran�ní   jeho  následk�. 
Podrobné  postupy p�i  úniku  látek  škodlivých  vodám  upravují  plány  opat�ení  pro  p�ípady havárie 
(“havarijní plány”) zpracované potenciálními  p�vodci  zne�išt�ní  ve  smyslu   § 39,  odst. 2, písm.  a)  
vodního zákona  (tj. definují  �innosti  zam��ené  k  odstran�ní   p�í�in  a  následk�  havárie  v rámci  areálu  
p�íslušné  nemovitosti). 

Producenti s možností vzniku havarijního zne�išt�ní: 
Úpravna vody Šva�ec  – vlastník Vírský oblastní vodovod, sdružení m�st, obcí a svazk� obcí, provozovatel 
Brn�nské vodárny a kanalizace, a.s. 

ad 2. 
Nastane – li    z   r�zných    p�í�in    stav    bránící   odvád�ní   odpadních   vod   ve�ejnou    kanalizací    
(v�etn�  p�ípad� odstávky  �OV)  je  provozovatel  oprávn�n v   souladu s  platnou   legislativou)  toto  
odvád�ní   omezit   nebo    p�erušit.     P�itom   je   povinen  o  vzniklé   situaci  neprodlen�  informovat 
odbor životního prost�edí M�stského ú�adu Byst�ice nad Pernštejnem jako v�cn� a místn� p�íslušný 
vodoprávní ú�ad (tel.  566 590 300)  a   Povodí  Moravy, s.p. jako správce toku (tel. 541 211 737).
Provoz kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu  p�i  povodních  se  �ídí  podle  platného  Povod�ového  plánu. 

10.0. Kontrola míry zne�išt�ní odpadních vod a další podmínky pro vypoušt�ní 
odpadních vod do kanalizace 

10.1.  Kontrola míry zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace 

Zp�sob odb�ru vzork� odpadní vody musí zaru�it reprezentativní jakost odpadní vody, tj. její zm�ny 
v závislosti na �ase a na pr�toku. 

Rozbory vzork� vod se provádí podle standardních opera�ních postup� a standardních pracovních postup�,  
které vycházejí z platných norem.  

Rozbory mohou provád�t jen k tomu oprávn�né (tj. akreditované) laborato�e. 

Kvalita vypoušt�ných odpadních vod se zjiš�uje rozborem kontrolních vzork� vypoušt�ných odpadních 
vod odebraných ve sm�rodatných profilech, kterými jsou: 

- m�rné objekty se za�ízením m��ícím množství odpadních vod dle kap. 8.0, 
- kontrolní profily dle kap. 8.0. 

Kontrolu míry zne�išt�ní odpadních vod provád�jí: 

- producenti odpadních vod = vnit�ní kontrola, 
- provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu - kontrola dodržování Kanaliza�ního �ádu dle ust. § 

14 odst. 5, 6 zákona o vodovodech a kanalizacích = vn�jší kontrola, 
- vodoprávní ú�ady. 
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A. Vnit�ní kontrola – kontrola provád�ná producenty odpadních vod 

Pro provád�ní vnit�ní kontroly platí následující podmínky: 

1. Povinnost provád�t vnit�ní kontrolu (její rozsah, �etnost a místo) m�že producentu uložit: 
- vodoprávní ú�ad v rámci povolení k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpe�né    
   závadné látky nebo prioritní nebezpe�né látky do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu dle ust. § 16   
   vodního zákona, 
- Kanaliza�ní �ád za podmínek níže uvedených. 

2. Povinnost provád�t vnit�ní kontrolu ukládá Kanaliza�ní �ád: 

 Producent�m odpadních vod, kte�í provozují p�ed�isticí za�ízení k odstran�ní zne�išt�ní p�evyšující 
limity zne�išt�ní uvedené v Kanaliza�ním �ádu:

a) rozsah m��ení: ukazatele zne�išt�ní odpadních vod, jehož míra je technologickým procesem 
probíhajícím v p�ed�isticím za�ízení snižována, p�íp. ukazatele, u kterých dojde v d�sledku t�chto 
proces� k jejímu zvýšení (dle projektové dokumentace, technických specifikací výrobce nebo 
dodavatele p�ed�isticího za�ízení, podmínek stanovených vodoprávním ú�adem v povolení 
ke stavb� a provozu vodního díla, zpracovaných provozních p�edpis� a provozních �ád�), 

b) �etnost m��ení: 4x ro�n� (rovnom�rn� rozloženo v pr�b�hu roku), pokud nebude 
provozovatelem ur�ena �etnost m��ení nižší, 

c) místo m��ení: sm�rodatné profily, kterými protéká odpadní voda v kvalit� reprezentující její 
složení v míst� vstupu do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu (není-li ur�eno jinak). 

Pozn.: Uvedené ustanovení se netýká odlu�ova�� ropných látek instalovaných na deš�ových 
kanalizacích a odlu�ova�� amalgámu stomatologických souprav, kde je výrobcem definována 
ú�innost �išt�ní minimáln� 95 %. 

3. Výsledky povinn� provád�né vnit�ní kontroly eviduje producent po dobu 5 let a je povinen 
je na požádání p�edložit: 

a) p�íslušnému vodoprávnímu ú�adu,  

b) provozovateli, pokud mu povinnost provád�t vnit�ní kontrolu byla uložena Kanaliza�ním  
�ádem �i vodoprávním rozhodnutím. 

4. Náklady na vnit�ní kontrolu hradí producent. 

B. Vn�jší kontrola – kontrola provád�ná provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 

Pro provád�ní vn�jší kontroly míry zne�išt�ní odpadních vod platí následující podmínky: 

1. �etnost odb�r� kontrolních vzork� odpadní vody: 

a) u producent� I. skupiny 1. kategorie se odb�ry kontrolních vzork� provádí jen ve výjime�ných 
p�ípadech (nap�. p�i haváriích, sporech o klasifikaci odb�ratele apod.), 

b) u producent� I. skupiny 2. kategorie, II. skupiny  je �etnost a rozsah stanoven aktuálním ro�ním 
plánem odb�ru vzork� a analýz provozovatele. V od�vodn�ných p�ípadech se vn�jší kontrola 
m�že provést s v�tší �etností a v�tším rozsahem výb�ru producent� než p�edpokládal aktuální 
ro�ní plán odb�ru vzork�. 

2. Maximální možný rozsah ukazatel� zne�išt�ní vypoušt�ných odpadních vod do ve�ejné kanalizace je 
pro vn�jší kontrolu provád�nou provozovatelem stanoven Kanaliza�ním �ádem v p�íloze �. 1. 

3. Producent je povinen na požádání p�edložit provozovateli situa�ní plán vnit�ní kanalizace 
dle skute�ného provedení s vyzna�ením profil� a míst sm�rodatných pro kontrolu množství a kvality 
odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu (m�rné objekty, kontrolní profily, 
p�ed�isticí za�ízení), kolauda�ní souhlas na stavbu vodního díla sloužícího k p�ed�išt�ní odpadních vod 
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p�ed jejich vypoušt�ním do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu, p�íp. stavební povolení k provedení tohoto 
vodního díla, povolení k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpe�né závadné látky nebo 
prioritní nebezpe�né látky do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu, výsledky kontrolních rozbor� odpadních 
vod provád�ných v rámci vnit�ní kontroly uložené Kanaliza�ním �ádem, p�íp. výsledky kontrolních 
rozbor� odpadních vod provád�ných v rámci vnit�ní provozní kontroly. 

P�i vypoušt�ní více p�ípojkami m�že provozovatel požadovat od producenta podklady pro zjišt�ní 
množství a kvality odpadních vod odtékajících do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu jednotlivými 
p�ípojkami. 

4. P�i provozu p�ed�isticích za�ízení (�istírny odpadních vod, odlu�ova�e ropných látek, odlu�ova�e tuk�, 
odlu�ova�e amalgámu apod.), která jsou technicky sou�ástí vnit�ní kanalizace provozované 
producentem, kontroluje provozovatel kvalitu odpadních vod na odtoku z tohoto za�ízení, pokud je tento 
postup výslovn� p�edepsán: 

a) povolením k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpe�né závadné látky nebo 
prioritní nebezpe�né látky do kanalizace, 

b) Kanaliza�ním �ádem. 

K tomu musí být ze strany producenta vytvo�eny pot�ebné technické podmínky umož�ující 
kvalifikovaný odb�r kontrolního vzorku. 

5. Provozovatel je povinen oznámit odb�r kontrolního vzorku producentovi, pokud ten projeví zájem 
zú�astnit se odb�ru, musí mu to provozovatel umožnit. Na žádost producenta mu provozovatel poskytne 
�ást odebraného vzorku pro p�ípadné provedení paralelního rozboru. Nep�ítomnost producenta p�i 
odb�ru kontrolních vzork� není p�ekážkou provedení odb�ru. 

Producent je povinen zabezpe�it pro provozovatele p�ístup na místo ur�ené pro odb�r kontrolních 
vzork� a to v�etn� kontrolních profil� na odtoku z p�ed�isticích za�ízení osazených na vnit�ní kanalizaci. 

Rozhod�í výsledky rozboru pro stanovení míry zne�išt�ní vypoušt�ných odpadních vod jsou platné, 
pokud je odb�r kontrolního vzorku procesn� nedílnou sou�ástí laboratorního rozboru. Odb�r a rozbory 
mohou provád�t jen k tomu oprávn�né akreditované laborato�e. 

6. Náklady na kontrolu dodržování Kanaliza�ního �ádu (vn�jší kontrolu) hradí provozovatel. 

10.2.  Další podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace  

• Vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu vlastníky pozemku nebo stavby 
p�ipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odb�ratel, producent odpadních vod) 
v rozporu s podmínkami stanovenými Kanaliza�ním �ádem, je zakázáno (ust. § 10 zákona o vodovodech 
a kanalizacích) a podléhá sankcím podle ust. § 32 a 33 zákona o vodovodech a kanalizacích.

• Souhlas k vypoušt�ní vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
K jakémukoliv vypoušt�ní vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu a ke schválení nov� z�izovaných 
kanaliza�ních p�ípojek, musí producent odpadních vod:  

a) souhlas provozovatele, jde-li o odpadní vody, jejichž maximální zne�išt�ní nep�ekra�uje p�i jejich 
vypoušt�ní do kanalizace hodnoty uvedené v p�íloze �. 1 tohoto Kanaliza�ního �ádu,  

b) souhlas provozovatele a povolení p�íslušného vodoprávního ú�adu dle ust, § 16 odst. 1 vodního 
zákona, jestliže jde o vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpe�né závadné látky nebo 
prioritní nebezpe�né látky do kanalizace. Provozovatel si vyhrazuje právo k takovému vypoušt�ní 
neud�lit souhlas. 

• Smlouva o odvád�ní odpadních vod kanalizací
Povinnost uzav�ít s provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu smlouvu o odvád�ní odpadních 
vod kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu mají všichni vlastníci nemovitostí, kte�í jsou p�ipojeni 
na kanalizaci, tj. producenti splaškových i pr�myslových vod, p�ípadn� i vod srážkových. 
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• Odvád�ní odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu je možné pouze p�es �ádn� z�ízené 
kanaliza�ní p�ípojky, jakékoliv vypoušt�ní odpadních vod p�es domovní nebo uli�ní deš�ové vpusti 
nebo poklopy kanaliza�ních šachet je zakázáno.

• Vlastník pozemku nebo stavby p�ipojený na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu nesmí z t�chto objekt�
vypoušt�t odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemk�, staveb nebo za�ízení
bez souhlasu provozovatele. 

• Vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu p�es p�vodn� bezodtokové jímky 
(žumpy) není dovoleno. Obsah žump lze likvidovat jen na místech k tomu ur�ených. 
Vyvážení koncentrovaných odpadních vod z jímek na vyvážení (žump) a jejich vypoušt�ní na �OV 
Šva�ec není povoleno. 

• Podmínky vypoušt�ní srážkových vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu:
Do splaškových stok oddílné kanalizace sm�jí být srážkové vody vypoušt�ny jen výjime�n�. Vypoušt�ní 
srážkových vod do splaškové stoky je striktn� podmín�no souhlasem provozovatele kanalizace, který 
stanoví p�ípadné podmínky jejich vypoušt�ní. 

V p�ípad�, že budou srážkové vody vypoušt�ny do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu v rozporu 
s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanaliza�ním �ádem, je provozovatel 
kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu oprávn�n odvád�ní srážkových vod pro danou p�ípojku p�erušit. 

• Pro omezení množství balastních vod ve stokové síti je nutné dodržovat následující zásady 

a) krátkodobé, �asov� omezené vypoušt�ní podzemních vod �erpaných p�i zakládání staveb 
nebo kontaminovaných podzemních vod �erpaných p�i odstra�ování ekologických zát�ží musí 
být po p�ípadném p�ed�išt�ní provád�no p�ednostn� do deš�ových stok zaúst�ných p�ímo 
do vodního recipientu. Do splaškových stok oddílné kanalizace sm�jí být vypoušt�ny pouze 
tehdy, není-li technicky a ekonomicky možné použít deš�ové stoky. 

Limity závazné pro vypoušt�ní podzemních vod do splaškových stok oddílné kanalizace jsou 
uvedené v p�íloze �. 1 Kanaliza�ního �ádu. 

Limity obsahu zne�iš�ujících látek zde neuvedených budou stanoveny individuáln� vodoprávním 
ú�adem na základ� žádosti producenta a vyjád�ení provozovatele kanalizace.

b) dlouhodobé vypoušt�ní podzemních vod z trvalých drenážních systém� má být provád�no 
výhradn� do deš�ové kanalizace. Do splaškových stok oddílné kanalizace lze tyto vody odvád�t 
jen v od�vodn�ných p�ípadech. 

Krátkodobé i dlouhodobé vypoušt�ní podzemních odpadních vod bude zpoplatn�no dle uzav�ené 
smlouvy. 

• Instalace p�ed�isticích za�ízení na odlou�ení tuk� a olej� a látek ropného p�vodu (odlu�ova�e tuk�
a odlu�ova�e ropných látek) p�i vypoušt�ní odpadních vod obsahujících rostlinné nebo živo�išné tuky 
a látky ropného p�vodu je povinností producenta odpadních vod, p�i�emž rozhodujícím kritériem je 
posouzení místních podmínek vzhledem k nutnosti dodržení limit� zne�išt�ní minimáln� v ukazatelích 
EL a C10 - C40 stanovených v Kanaliza�ním �ádu (viz p�íloha �. 1). Je nutná pravidelná kontrola a údržba 
p�ed�isticích za�ízení. Tuk z lapáku musí být p�edáván k odborné likvidaci. Záznamy o provozu 
odlu�ova�e tuk� a odlu�ova�e ropných látek (provozní deník), ve kterém budou uvedeny �innosti 
související s jeho provozem (údržba, odkalení, opravy) i doklady o likvidaci odpad� zajiš�uje producent. 
Použité oleje nesmí být vylévány do kanalizace, musí být p�edávány k odborné likvidaci. 

• Stomatologické soupravy -  producent, v jehož nemovitosti je užívána stávající anebo bude užívána 
nov� budovaná stomatologická souprava, musí zajistit instalaci separátoru amalgámu, resp. odlu�ova�e 
suspendovaných �ástic amalgámu, pracující s ú�inností min. 95 % a vyšší. Pro vydání povolení 
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k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš� nebezpe�né závadné látky – slitin rtuti s jinými kovy 
(amalgámu) do kanalizace, není v takovém p�ípad� zapot�ebí stanovisko provozovatele. 

• Instalace drti�� odpadu není povolena. Dle platné legislativy je biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven za�azen do kategorie komunálního odpadu, proto nakládání a následná likvidace 
musí být �ešena v souladu se zákonem o odpadech. 

• Producenti se specifickým zne�išt�ním odpadních vod  (individuáln� stanoveným limitem)  hradí cenu 
za jejich p�evzetí a zneškodn�ní dle smluvních podmínek. V sou�asné dob� se tito producenti v obci 
nevyskytují. 

• Odpadní vody z mytí vozidel ve ve�ejných my�kách vozidel, v my�kách u �S PHM, autoservisech, 
opravnách apod. je nutné p�ed�istit ve vhodné �istírn� odpadních vod. P�ed�istit tyto odpadní vody 
pouze v odlu�ova�i ropných látek je možné jen výjime�n� a na základ� souhlasu provozovatele a to 
pouze pro pot�eby interního neve�ejného mytí osobních vozidel, bez použití saponát�. Odlu�ova�
ropných látek musí být dopln�n o sorp�ní stupe�. 

• Každý vlastník p�ed�isticího za�ízení je povinen zajistit jeho údržbu v souladu s provozním �ádem tak, 
aby po celou dobu byly dodrženy limity ukazatel� zne�išt�ní vypoušt�ných odpadních vod uvedené 
v p�íloze �. 1 Kanaliza�ního �ádu. 

• Odvodn�ní výdejní a stá�ecí plochy �S PHM  - výdejní a stá�ecí plocha u �erpací stanice pohonných 
hmot (dále jen �S PHM) musí být zast�ešena a odvodn�na do bezodtoké havarijní jímky. Napojení 
do kanalizace lze povolit výjime�n� a to pouze do kanalizace splaškové.  

• V p�ípad�, že budou odpadní vody vypoušt�ny do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu v rozporu 
s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a Kanaliza�ním �ádem, je provozovatel 
kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu oprávn�n odvád�ní odpadních vod pro danou p�ípojku p�erušit. 

11.0.   Zp�sob kontroly dodržování kanaliza�ního �ádu  

Kontrolu dodržování Kanaliza�ního �ádu provád�jí: 

- provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu, 
- vodoprávní ú�ady (v rozsahu a zp�sobem dle p�íslušné legislativy). 

O výsledcích kontroly, v p�ípadech zjišt�ní nedodržení podmínek Kanaliza�ního �ádu, informuje 
provozovatel kanalizace p�íslušný vodoprávní ú�ad. 

V p�ípad�: 

1. P�ekro�ení limit� Kanaliza�ního �ádu, 
2. vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace (viz kapitola �. 6.0.), 
3. porušení dalších podmínek pro vypoušt�ní odpadních vod (viz kapitola �. 10.0.). 

m�že být producent odpadních vod sankcionován:

a) Vodoprávním ú�adem, 
b) provozovatelem kanalizace na základ� smluvního vztahu nebo náhradou vzniklých ztrát. 


