KANALIZAČNÍ ŘÁD
stokové sítě obce
Nová Lhota – Vápenky

POZN.
Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a
kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje pouze vyznačené kapitoly (viz. obsah níže –
červená barva).
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se
producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace
odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci
znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich
eventuální novely.
2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
a)

Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby
připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v
rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

b)

Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto
objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných
nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele
kanalizace,

c)

Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto
kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné
vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění
přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry
znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace
předčišťovat,

d)

Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit
nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl
schválen,

e)

Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,
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f)

Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního
řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a
právní situaci,

g)

Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě
obce Nová Lhota - Vápenky a Podširocké Mlýny tak, aby zejména :
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
c) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace
významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu,
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3. POPIS ÚZEMÍ
Mezi obcemi Suchov a Nová Lhota se nachází několik osad, které jsou
nazývány Mlýny.Součástí obce Nová Lhota je i osada Podširocké Mlýny a
osada Vápenky , které se nachází 2 a 3 km severovýchodně od obce .
V osadě Podširocké Mlýny je vybudována jednotná kanalizace ukončená
výustním objektem V2. Recipientem vypouštěných odpadních vod je
bezejmenný levobřežní přítok řeky Veličky, který protéká začátkem osady od jihu
k severu.
V osadě Vápenky byla vybudována jednotná kanalizace, ze které cca 1/3
zůstává v majetku VaK Hodonín, a.s. Tato část kanalizace je ukončena
výustním objektem V1. Recipientem vypouštěných odpadních vod je řeka
Velička,která klikatě protéká osadou od východu k západu a 2 x křižuje silnici..
Z hlediska odvádění odpadních jsou na kanalizaci pro veřejnou potřebu v
těchto osadách napojeni pouze obyvatelé zde trvale bydlící anebo rekreanti, kteří
rodinné domky využívají jako rekreační chalupy.
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Pro obec Nová Lhota a přilehlé osady nebyla zpracována studie odkanalizování
obce .

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními
vodami :
a) radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví nebo bezpečnost
obsluhovatelů stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobující
nadměrný zápach
b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod
c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo
ohrožující provoz čistírny odpadních vod
d) hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo
vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
e) jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou
v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky
f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny
g) kejda a močůvka
h) výpalky, kvasnice a vinné kaly
Dále nesmí do stokové sítě vniknout :
a) soli použité v údobí zimní údržby komunikací v množství přesahujícím
v průměru za toto období 300 mg v jednom litru vody
b) uliční nečistoty v množství přesahujícím 200 mg v jednom litru vody
c) ropa a ropné látky v množství přesahujícím 20 mg v jednom litru vody
Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě a pokud jde o uliční
nečistoty, vždy při vyprázdněném koši a usazovacím kalovém prostoru vpusti.
Dále nesmí do stokové sítě vniknout nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné
látky, které ve smyslu zák. č. 254/2001 Sb. Nejsou odpadními vodami:
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, 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.
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4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve
vodním prostředí, nebo jeho vlivem.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a 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.
9. Kyanidy.
B. Nebezpečné látky :
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :
1. zinek
6. selen
2. měď
7. arzen
3. nikl
8. antimon
4. chrom
9. molybden
5. olovo
10. titan

11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran

16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
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
potřebu, pocházející 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. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména
amonné soli a dusitany.
9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně
stabilizované komposty.
7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ
PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO
VEŘEJNÉ KANALIZACE
Množství vypouštěných odpadních vod z osady Nová Lhota –Vápenky a
z osady Podširocké Mlýny, jejich kvalita a nejvyšší přípustná míra je dána
vodoprávním rozhodnutím Č.j. : ŽP/99/26/5233/231 vydaným dne 17.6.1999.

Pro všechny producenty odpadních vod, kteří jsou napojeni na veřejnou
kanalizaci (obyvatelstvo trvale žijící i rekreanti ), je stanovena nejvyšší
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přípustná míra znečištění jako maximální koncentrační hodnota ve
vypouštěných odpadních vodách následovně :

CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+
RAS
pH

:
:
:
:
:
:

800 mg/l
400 mg/l
420 mg/l
50 mg/l
1000 mg/l
6,5 – 8,5

Teplota vypouštěných odpadních vod max. do 40oC.

10. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z obce Nová Lhota – Vápenky
a Podširocké Mlýny je dána vodoprávním rozhodnutím Č.j.: ŽP/99/26/5233/231
ze dne 17.6.1999.
Místa odběru vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny kanalizační
výusti V1 a V2.
Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod je zajišťována odběrem směsných
vzorků v četnosti 2x ročně (1x léto, 1x zima). U směsných vzorků se jedná
o dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích
vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
Dále nejméně 2x ročně bude kontrola zajišťována odběrem prostých vzorků
vypouštěných odpadních vod .

Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod od jednotlivých producentů je
dána smluvním vztahem obsaženým v uzavřené smlouvě o dodávce vody
z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (dříve
obchodní smlouvy). Kontrola kvality vypouštěné odpadní vody se sleduje dle
harmonogramu odběru vzorků, který je vypracován na každý kalendářní rok.
Zpracovaný harmonogram odběru vzorků vychází z odůvodněných potřeb
sledování významných znečišťovatelů a zohledňuje možnosti a kapacitu
pracovišť pověřených kontrolou a respektuje normu ČSN 757241 – Kontrola
odpadních a zvláštních vod.
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Metodiky analýz všech odebraných vzorků odpadních vod (výustě i producenti
) jsou prováděny podle platných právních předpisů a norem.
Pro všechny producenty platí, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody
jen v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem a ve
smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
Producent odpadních vod je povinen na vyžádání provozovatele kanalizace
tomuto předat schéma vnitřní kanalizace závodu, organizace nebo objektu
s vyznačením profilů a míst, směrodatných pro kontrolu množství a kvality OV
vypouštěných do veřejné kanalizace (měrné objekty, předčistící zařízení,
důležité kanalizací objekty atd.). Toto musí odpovídat skutečnému provedení
kanalizace.
Množství vypouštěných OV vod bude stanoveno nepřímo z naměřeného
množství vody odebrané z veřejného vodovodu, případně z jiného zdroje. U
producentů OV s instalovaným přímým měřením těchto vod může být pro
kontrolu množství vypouštěných OV nebo jejich části používáno
provozovatelem kanalizace i toto měření. Provozovatel veřejné kanalizace je
oprávněn požadovat na producentovi odpadních vod instalaci měrného zařízení.
Měřidlo musí být ověřeno ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a
udržováno ve stavu schopném provozu. V případě pochybnosti o správnosti
měření požádá provozovatel kanalizace producenta písemně o přezkoušení
měřidla. Producent je povinen přezkoušení zajistit nejpozději do 30 dnů od
doručení žádosti a v případě zjištění závady nebo nepřesnosti měřidla zabezpečit
neprodleně nápravu nebo výměnu zařízení.
Kvalita OV bude zpravidla prováděna v místě jejich vypouštění z nemovitosti a
zařízení producenta do veřejné kanalizace. Pokud toto není technicky možné,
případně to vyžaduje charakter, složení, způsob předčištění a režim
vypouštěných odpadních vod, bude kontrolní profil stanoven v jiném místě.
Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního
řádu, provádí provozovatel veřejné kanalizace. Tento je povinen odběr oznámit
producentovi OV a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část
odebraného vzorku, mu toto umožnit. Pokud se producent odběru vzorku
nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za
rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod
provedený provozovatelem kanalizace. Kontrolu dodržování limitů
kanalizačního řádu může, v souladu s platnou legislativou, provádět i
vodoprávní úřad.
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