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1.

Úvod

Kanalizační řád je dokument , kterým se ve smyslu §14, odst. 3 zákona č. 274/2001 řídí provoz
kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní
podstatu pro užívání sítě tlakové kanalizace a vypouštění odpadních vod do ní.
Kanalizační řád schvaluje vlastník a rozhodnutím vodoprávní úřad. Schválením tohoto kanalizačního
řádu pozbývají platnost všechny případné předchozí kanalizační řády, vztahující se k předmětné
kanalizaci.

2.

Cíle a zásady Kanalizačního řádu

Kanalizační řád je dokument, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod,
vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro
provoz kanalizace.
Odpadní vody jsou vody použité v obytných ( případně průmyslových nebo zemědělských ) stavbách,
mající po použití změněnou jakost ( složení nebo teplotu ), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Kanalizací mohou být odváděny jen vody v množství a míře znečištění podle podmínek kanalizačního
řádu a smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem
( producentem odpadních vod ). Odběratel ( producent ) není oprávněn bez projednání
s provozovatelem kanalizace vypouštět do kanalizace jiné odpadní vody než z vlastní nemovitosti.
Kanalizační řád stanovuje pro odběratele ( producenta) povinnost bezodkladně informovat
provozovatele kanalizace o všech změnách , souvisejících s odváděním odpadních vod (změna
v produkci znečištění nebo objemu produkovaných odpadních vod). Provozovatel kanalizace je
povinen tyto informace okamžitě následně předat provozovateli ČOV Velké Popovice.
Kanalizační řád dále ukládá odběrateli (producentovi) odpadních vod oznámit každou situaci, která
bezprostředně způsobí překročení stanovených limitních hodnot vypouštěného znečištění, čímž může
být ohrožen provoz kanalizačního systému. Vzniklá situace musí být oznámena provozovateli
kanalizace bezodkladně, nejlépe telefonem nebo e-mailem a následně písemným sdělením.
Oznámení nezbavuje odběratele ( producenta ) odpovědnosti za vzniklé škody. Provozovatel
kanalizace bezodkladně o překročení limitů informuje provozovatele ČOV Velké Popovice.

3.

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno :
1.

radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů tlakové a
následné gravitační kanalizační sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný
zápach

2.

narušující materiál stokové sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci

3.

způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku tlakové sítě nebo ohrožující provoz ČOV ,
do které jsou odpadní vody odváděny

4.

hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi

5.

jinak nezávadné, ale které při smísení s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout,
vyvíjejí jedovaté látky

6.

pesticidy, močůvka, jedy, kejda, zbytky hnoje, omamné látky a žíraviny

7.

látky radioaktivní v koncentracích přesahujících meze podle platných předpisů (vyhl. MZd č.
5956 z roku 1972) a pokynů orgánů hygienické služby.

8.

látky kyselé nebo s obsahem síranů

9.

látka s obsahem rychle sedimentujících tuhých příměsí , které mohou způsobit ucpávání potrubí
tlakové kanalizace

10.

těkavé látky všeho druhu, rozpouštědla a ředidla organického charakteru.

11.

biologicky nerozložitelné tenzidy

12.

pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny

13.

kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump
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14.

sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu
ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem

4.

Měření vody vypouštěné do kanalizace

Vzhledem k tomu , že množství vypouštěné odpadní vody není měřeno, stanovuje se množství
vypouštěných odpadních vod dle směrných čísel spotřeby (dle vyhl. 428/2001 Sb. příloha č.12 )
Jestliže odběratel vodu odebranou z veřejného vodovodu z části spotřebuje a nevypouští ji do stokové
sítě nebo vypouští-li do kanalizace i vodu z jiných zdrojů, bude množství vypouštěných odpadních vod
stanoveno odborným výpočtem dohodnutým mezi dodavatelem a odběratelem.
Pokud odběratel odebírá vodu z vlastní studny, či jiného neměřeného vodního zdroje, bude mu
množství vypočítáno dle platných směrných čísel.
Předpokládá se, že ve velké většině se bude množství vypouštěných odpadních vod z příslušné
nemovitosti odvozovat z výkonu instalovaného čerpadla v čerpací šachtě a spotřeby energie potřebné
na její vyčerpání.

5.

Kontrola kvality vypouštěné vody

Místem odběru vzorku, jehož kvalita bude posuzována, bude příslušná čerpací šachta, instalovaná u
každého odkanalizovaného objektu .
Četnost odběrů vzorku je cca 2x za rok - pokud není stanoveno vodohospodářským rozhodnutím
nebo hospodářskou smlouvou jinak.
Rozsah rozboru je upraven hospodářskou smlouvou nebo vodohospodářským rozhodnutím.
Měření celkového množství odpadních vod je prováděno na konci tlakové kanalizace obce Petříkov
před vstupem do kanalizační stoky Pivovaru Velké Popovice.

6.

Zásady při havariích a poruchách hlavních výtlačných řadů

Jakákoliv porucha na veřejné kanalizaci nebo vpustí-li uživatel do kanalizace odpadní látky, které do
kanalizace nesmí být vypouštěny, musí být oznámeny správci kanalizace, který zabezpečí nutné
provozní opatření .
Správce kanalizace
neprodleně vyrozumí vodohospodářský orgán MěÚ Říčany a ČIŽP
Středočeského kraje, případně integrovaný záchranný systém.
V případě ropné havárie se postupuje u významných zdrojů znečištění podle schváleného plánu
opatření pro případ ropné havárie, který má zpracován uživatel ropných produktů.
Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník.

7.

Podmínky připojení producenta odpadních vod

Připojení kanalizační přípojky na veřejný kanalizační řád může být provedeno nejdříve po podepsání
smlouvy mezi provozovatelem kanalizace a majitelem připojovaného objektu.
Vypouštění vody do hlavních výtlaků kanalizace lze pouze kanalizační přípojkou. Tato může být
zřízena jen se souhlasem správce kanalizace a dle platných norem a předpisů. Každá nemovitost ,
připojená na tlakovou trubní síť, má mít samostatnou kanalizační přípojku.
Vedlejší výtlačný řad ( kanalizační přípojka ) se dělí na část veřejnou a soukromou ; veřejná část je
uložena na veřejném prostranství až do místa , kde toto místo opouští. Vedlejší výtlačné řady jsou ve
správě provozovatele splaškové kanalizace.
Do kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z domácností a sociálních zařízení.
Nepřipouští se odvádět do kanalizace drenážní vody , přepady ze studní, svody na odvádění
dešťových vod , přepady či jiné napojení ze žump , septiků a z jakýchkoliv průmyslových objektů. Je
zakázáno instalovat drtiče kuchyňských odpadů , resp. vypouštění těchto odpadů do čerpacích šachet
na vedlejších výtlačných řadech.
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8.

Povinností správce kanalizace

Povinností správce kanalizace je zajišťovat za úplatu odvádění odpadních vod z připojených
nemovitostí. Včasnou údržbou předcházet poruchovým stavům a v rámci možností zajišťovat
rozšiřování a případné rekonstrukce stávajícího zařízení.
Omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod kanalizací je nutno oznámit všem dotčeným.
Omezit, popřípadě přerušit odvádění odpadních vod lze při:
1

haváriích.

2

z důvodů způsobených živelnými pohromami,

3

při provádění oprav, údržby a revizních prací, nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, že
by mohlo dojít k ohrožení zdraví, bezpečnosti osob nebo majetku

4

zabraňuje-li producent odpadních vod provozovateli kanalizace přístup k zařízení vnitrní
kanalizace

5

vypouští-li producent odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem (překračování limitů )

Kromě případů havárie a živelných pohrom musí být přerušení odvádění vod oznámeno s předstihem
minimálně 7 dní.

9.

Povinnosti producentů odpadních vod

Producent napojený na hlavní výtlaky tlakové kanalizace je povinen:
1

dodržovat ustanovení Kanalizačního řádu

2.

udržovat aktuelní plány vnitřní kanalizace s vyznačením jednotlivých zdrojů odpadních vod a
čistícího zařízení

3.

umožnit pracovníkům provozovatele kanalizace kontroly a odstraňovat dle jejich požadavků
zjištěné závady

4.

sledovat kvalitu odpadních vod

5.

pečovat o dobrý stav vnitřní kanalizace (hlavně těsnost potrubí)

6.

umožnit na vyžádání správci kanalizace kontrolu vnitřní Instalace a způsobu odvodnění objektu

7.

dbát, aby nedocházelo k překročení předepsaných limitu nebo k vniknutí látek, které nejsou
odpadními vodami do kanalizace

8.

nahlásit správci kanalizace neprodleně jakékoliv změny týkající se počtu osob, množství a
kvality vypouštěných odpadních vod.

10. Pokuty
Za poškození veřejné kanalizace může provozovatel uložit pokutu ve výši od 5 000,- Kč do 20 000,Kč .
Za neplnění podmínek stanovených kanalizačním řádem lze uložit pokutu ve výši od 1 000,- Kč až do
200 000,- Kč nebo ( po předchozím upozornění ) přerušit odvádění odpadních vod.

11. Hlášení mimořádných událostí
Případné poruchy , ohrožení provozu nebo havárii na kanalizaci je nutno neprodleně nahlásit
provozovateli kanalizace , tj. Technickým službám Petříkov, s.r.o.; odpovědná osoba Miloš Kačírek,
mob. tel.: 724191865 Provozovatel kanalizace hlásí případné poruchy neprodleně provozovateli ČOV
( zvláště jedná-li se o vniknutí nebezpečné látky do kanalizace ).
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle
příslušných provozních předpisů tak, aby zabránil škodám a uvedl kanalizaci neprodleně do provozu.
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten , kdo ji způsobil.

V Petříkově dne

…………………………………………
předal

…………………………………………
převzal
( jméno,příjmení,podpis)
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