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Tento „DODATEK č. 1 ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ŽDÁNICE“ je vyhotoven
z důvodů:
− vydání Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV
Ždánice, do povrchových vod vodního toku Trkmanka
− nové uliční stoky ve městě Ždánice
− aktualizace údajů týkající se producentů odpadních vod (vyjmenovaní + ostatní)
− napojení výtlaku odpadních vod z obce Lovčice na ČOV Ždánice
Dodatkem je provedena změna kanalizačního řádu v:
čl. 3.

– POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTER ODPANÍCH VOD

str. 06 – 07

nahrazena celá kapitola

čl. 4.1.

– POPIS STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ŽDÁNICE

str. 08 – 13

doplnění stávajícího textu o nové stoky a o výtlak OV z obce Lovčice

čl. 5.1.

– VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

str. 21 – 22

nahrazena celá kapitola

čl. 7.
– NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ
ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE Z ČOV ŽDÁNICE
str. 24 – 25
nahrazena celá kapitola

čl. 9.

– OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

aktualizace důležitých telefonních čísel

čl. 10.

str. 28 – 29

– KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM
str. 29 – 32

nahrazena celá kapitola

čl. 12.

– POUŽITÉ PODKLADY

str. 32

nahrazena celá kapitola

čl. 13.

– PŘEHLEDNÉ SITUACE STOKOVÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ NA STOKOVÉ SÍTI

str. 33

doplnění stávajících situačních výkresů o nové stoky

a KŘ doplněn o:
čl. 14.
– PŘÍLOHY KE KŘ (ROZDĚLOVNÍK, SEZNAM ZMĚN V KŘ, ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ,
POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI)
Ostatní údaje zůstávají beze změny.
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3.

POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTER ODPADNÍCH VOD

Město Ždánice se nachází v Jihomoravském kraji, severozápadně od města Kyjov, v průměrné nadmořské
výšce 250 m n. m. Ve městě žije podle dostupných údajů 2 556 obyvatel. Z hlediska výškových poměrů
(území katastru města se svažuje od severu k jihu) je odkanalizování města řešeno gravitační stokovou sítí,
která je doplněna dvěma čerpacími stanicemi. Recipientem jednotné kanalizace města je vodní tok Ždánický
potok, který protéká středem města od severu k jihu. Po oddělení dešťových vod v odlehčovacích komorách
jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod, která je vybudována v jižní části katastru (cca 400 m
od zástavby), v těsné blízkosti jejího recipientu – vodního toku Trkmanka.
Obyvatelstvo obce je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, z přivaděče Koryčany – Kyjov přes
rozdělovací komoru v Haluzicích a vodojem Ždánice. Spotřeba vody v obci činí 84,1 l/os/den. Na veřejný
vodovod je napojeno v obci 2 540 obyvatel (735 ks vodovodních přípojek).
Na veřejnou kanalizaci je napojeno v obci 2 275 obyvatel (622 ks kanalizačních přípojek).
Charakter odpadních vod
Pokud se týká charakteru odpadních vod, jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny odpadní vody:
a)

z bytového fondu („obyvatelstvo“)

b)

z výrobní činnosti (průmyslu)

c)

ze zařízení občansko-technické vybavenosti

d)

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

e)

jiné (podzemní a drenážní vody) vznikající v zastavěném území

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“)
Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
2 275 obyvatel (celkem 622 ks kanalizačních přípojek), přímo napojených na stokovou síť.
Odpadní vody z výrobní činnosti
Jedná se o odpadní vody z průmyslu. Tyto vody ve Ždánicích produkují:
1.
2.
3.

CVP Galvanika s.r.o., Nádražní par.č. 588/3, 589/24
CIE Ždánice, s.r.o., Nádražní 418
NAREX Ždánice, spol. s r.o., Městečko 250

Odpadní vody od těchto producentů významně ovlivňují kvalitu a množství vod ve stokových sítích. Z těchto
důvodů patří „Vyjmenovaní producenti“ mezi pravidelně sledované znečišťovatele, pro které je jednotlivě
v tabulce č. 2 tohoto KŘ stanovena nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství
odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti
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Jedná se o vody z části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém
rozpětí podle momentálního použití vody, ročního období a druhu podnikání. Patří sem producenti odpadních
vod ze sféry činností (služeb), kde dochází k pravidelné produkci i technologických odpadních vod, jako jsou
obchody, základní a střední školy s provozem kuchyně, kulturní zařízení a veškerá ostatní podnikatelská sféra
v daném městě. Tito odběratelé patří do skupiny producentů, kteří jsou v KŘ uvedeni pod názvem „Ostatní
producenti odpadních vod“ a mohou vypouštět odpadní vody v kvalitě uvedené v KŘ v tabulce č. 2.
Odpadní vody od těchto producentů neovlivňují trvale-významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.
Seznam těchto producentů odpadních vod je následující:
0005-0022-0000
0005-0025-0000
0005-0027-0000
0005-0028-0000
0007-0093-0000
0007-0094-0000
0007-0095-0000
0007-0097-0000
0007-0098-0000
0007-0099-0000
0007-0100-0000
0007-0101-0000
0007-0102-0000
0007-0103-0000
0007-0104-0000
0007-0106-0000
0007-0107-0000
0007-0108-0000
0007-0110-0000
0007-0116-0000
0007-0118-0000
0007-0120-0000
0007-0121-0000
0007-0125-0000
0007-0132-0000
0007-0133-0000
0007-0134-0000
0007-0136-0000
0007-0137-0000
0007-0139-0000
0007-0140-0000
0007-0141-0000
0007-0142-0000
0007-0143-0000
0007-0144-0000
0007-0145-0000
0007-0146-0000
0007-0147-0000
0007-0148-0000
0007-0149-0000
0007-0150-0000
0007-0152-0000
0007-0153-0000
0007-0154-0000
0007-0155-0000
0007-0156-0000
0007-0157-0000
0007-0158-0000
0007-0159-0000
0007-0160-0000
0007-0161-0000

Městečko, 560
Městečko, 250
Nádražní, 444
Nádražní, 444
Zámecká, 6
Městečko, 18
Městečko, 23
Hrubá strana, 185
Polní ulice, 811
Hrubá strana, 81
Hrubá strana, 81
Zámecká, 454
U Zámku, 684
Hrubá strana, 161
Městečko, 197
Městečko, 198
Nádražní, 209
Městečko, 217
Městečko, 195
Kostelní, 267
Kostelní, 291
Servítky, kostel
Městečko, 294
Městečko, 409
Nádražní, 478
Hrubá strana, 514
Sokolská, 525
Nádražní, 540
Městečko, 547
Servítky, 570
Servítky, 572
Servítky, 573
Servítky, 579
Servítky, 587
Příční, 588
Příční, 634
Příční, 635
Padělky, 666
Padělky, 668
Padělky, 670-671
Padělky, 674
Padělky, 696
Padělky, 697
Padělky, 699
Padělky, 702
Padělky, 704
Padělky, 705
Bučovská, 706
Padělky, 726
Příční, 728
Příční, 729
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AZ Plastik, spol. s r.o.
NAREX Ždánice, spol. s r.o.
CIE Ždánice, s.r.o.
CIE Ždánice, s.r.o.
Město Ždánice
Masarykova základní škola Ždánice,, příspěvková organizace
Masarykova základní škola Ždánice,, příspěvková organizace
Rostislav Sychra
Bytový dům čp. 811 ul. Polní,, Ždánice, společenství
Město Ždánice
Město Ždánice
Město Ždánice
Město Ždánice
Milan Mařík
LERI, spol. s r.o.
LERI, spol. s r.o.
Město Ždánice
Trumpešová Marcela
Svoboda Oldřich
Mlčák Libor
Základní umělecká škola, Ždánice,, okres Hodonín
Římskokatolická farnost Ždánice
Římskokatolická farnost Ždánice
Město Ždánice
Bytový dům čp. 478 ul. Nádražní,, Ždánice, společenství
Město Ždánice
Dům dětí a mládeže, Ždánice, okres Hodonín
Jaroslav Bock
Alena Bocková
Společenství vlastníků jednotek, Servítky 570, Ždánice
Bytový dům čp. 572 ul. Servítky,, Ždánice, společenství
Bytový dům čp. 573 ul. Servítky,, Ždánice, společenství
Skoupý Jiří
Společenství vlastníků jednotek Servítky 587,, Ždánice
Miková Martina
Havlík Cyril
Vlastníci bytů a nebytových prostor v domě č. 635, zast. Rybková Miroslava
Bytový dům čp. 666, 667 ul. Padělky,, společenství, Ždánice
Bytový dům čp. 668, 669 ul. Padělky,, společenství, Ždánice
Bytový dům čp. 670, 671 ul. Padělky,, Ždánice, společenství
Společenství vlastníků jednotek, Padělky 674 - 675, Ždánice
Karel Novotný
Společenství vlastníků jednotek, Padělky 697-698, Ždánice
Společenství vlastníků bytových jednotek, Padělky 699, Ždánice
Bytový dům čp. 701, 702, 703 ul. Padělky,, Ždánice, společenství
Společenství domu č.p. 704 ve Ždánicích
Společenství domu č.p. 705 ve Ždánicích
Marioldr, s.r.o.
Bytový dům čp. 726, 727 ul. Padělky,, Ždánice, společenství
Společenství vlastníků jednotek, Příční 728, Ždánice
Společenství vlastníků jednotek, Příční 729, Ždánice
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0007-0162-0000
0007-0163-0000
0007-0167-0000
0007-0170-0000
0007-0174-0000
0007-0176-0000
0007-0177-0000
0007-0178-0000
0007-0180-0000
0007-0183-0000
0007-0185-0000
0007-0186-0000
0007-0187-0000
0007-0188-0000
0007-0189-0000
0007-0192-0000
0007-0193-0000
0007-0198-0000
0007-0199-0000
0007-0200-0000
0007-0201-0000
0007-0202-0000
0007-0204-0000
0007-0206-0000
0007-0208-0000
0007-0210-0000
0007-0215-0000
0007-0216-0000
0007-0217-0000
0007-0219-0000
0007-0220-0000
0007-0221-0000
0007-0222-0000
0007-0226-0000
0007-0227-0000
0007-0228-0000
0007-0229-0000
0007-0304-0000
0007-0305-0000
0007-0319-0000
0007-0320-0000
0065-0083-0000
0065-0175-0000
0065-0201-0000
0065-0209-0000
0065-0302-0000
0065-0479-0000
0065-0510-0000
0065-0564-0000
0065-0565-0000
0065-0570-0000
0066-0133-0000
0066-0161-0000
0066-0194-0000
0066-0216-0000
0066-0220-0000
0250-0005-0000
0250-0019-0000

Zámecká, 730
Zámecká, 731
č.p.
Sokolská, 494
U Zámku, 683
Městečko, 192
č.p., hřiště
Zámecká, 865
Padělky, 732
Nádražní, 745
Městečko, 756
Polní ulice, 748
Polní ulice, 749
Polní ulice, 750
Bučovská, 771
Městečko, 757
Polní ulice, 753
Kostelní, 759
Polní ulice, 751
Polní ulice, 752
Padělky, 760
Padělky, 778
U Hřbitova, 788
Městečko, 787
Padělky, 50
Městečko, 678
Kostelní, 806
Kostelní, 804
Kostelní, 805
Kostelní, 801
Kostelní, 802
Kostelní, 803
Zámecká, tech. služby
Zámecká, 848
Hrubá strana, 437
Padělky, 851
Padělky, 852
Nádražní
Městečko, 68
Sokolská, 16
Nádražní
Hrubá strana, 94
Městečko, 190
Městečko, 221
Nádražní, 234
Malá strana, 334
Sokolská, 522
Městečko, 558
Zámek, 1
Zámek, 2
Městečko, 233
Malá strana, 786
Zámecká, 826
U Hřbitova
Lovecká, 207
Zámecká, 898
Kostelní, 801-802
Padělky, 726
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Zetocha Karel
Čiráková Alexandra, Ing.
ČSAD Kyjov Servisní a.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Ždánice
Město Ždánice
Nováková Zdeňka
Tělovýchovná jednota KOVO Ždánice
WIKY, spol. s r.o.
Město Ždánice
ČZS ZO Ždánice
Město Ždánice
Molešová Miroslava
Gazdová Naděžda
MORAVAN, stavební bytové družstvo
Město Ždánice
Luža Jaroslav
Bytový dům Polní 753, společenství
SMART estate a.s.
Janíček František
Společenství pro dům Polní 752,, 696 32 Ždánice
Bytový dům čp. 760 ul. Padělky,, Ždánice, společenství
Společenství vlastníků jednotek Padělky 778
Mateřská škola Ždánice,, okres Hodonín, příspěvková organizace
Město Ždánice
Phuc Nguyen Duc
BADANA s.r.o.
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
Město Ždánice
Město Ždánice
Petr Chovanec
Společenství vlastníků jednotek, domu Padělky 851, Ždánice
Společenství vlastníků jednotek domu, Padělky 852, Ždánice
Josef Bracek
Marie Stehlíková
Oldřich Mařík
Jiří Poláček
Jan Gavenda
Město Ždánice
Jarmila Fialová
MUDr. Petr Canov
Drahomíra Sychrová
Smetka Martin
Králík Petr
Kotíková Iva, Ing. arch.
Kotíková Iva, Ing. arch.
NAREX Ždánice, spol. s r.o.
Jana Rubanová
STAR TECHNIK, s.r.o.
Gotthard Červinka
Irena Crhová
Němec David
HODOŇAN, stavební bytové družstvo
Bytový dům čp. 726, 727 ul. Padělky,, Ždánice, společenství
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Srážkové a povrchové vody
Jedná se o vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací. Do stokové sítě jsou odváděny v převažující míře
pomocí uličních vpustí a dalších prvků zabezpečujících svedení dešťových OV z komunikací a zpevněných
ploch.
Jiné (podzemní a drenážní) vody
V kanalizačním systému se vyskytují v omezené míře (v závislosti na stáří a technickém stavu jednotlivých
stok), bez zásadního ovlivnění řádné funkce kanalizace pro veřejnou potřebu v obci.
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7.
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH
VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV Ždánice, jejich kvalita a nejvyšší přípustná míra znečištění je
dána vodoprávním rozhodnutím č.j.: OŽPÚP57922/14/380 ze dne 13.11.2014.

Údaje o nejvyšší přípustné míře znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro
veřejnou potřebu a odváděných na ČOV Ždánice jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1. V tabulce č. 2 jsou
uvedeny nejvyšší přípustné míry znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro
vyjmenované a ostatní producenty. Jedná-li se o ukazatele znečištění, které nejsou v tabulkách č. 1 a 2
jmenovitě stanoveny, platí pro všechny producenty možnost odvádění odpadních vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu jen v míře znečištění uvedené v tabulce č. 3.
TABULKA č. 3
Chemická spotřeba kyslíku
Biologická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Amoniakální dusík
Rozpuštěné anorganické soli
Rozpuštěné látky
Fosfor celkový
Rtuť
Měď
Nikl
Chrom celkový
Chrom šestimocný
Olovo
Arsen
Zinek
Kadmium
Berylium
Baryum
Kobalt
Molybden
Stříbro
Vanad
Selen
Bor
Chloridy
Sírany
Fenoly jednosytné
Kyanidy celkové
Kyanidy toxické
Dusík celkový
Nepolární extrahovatelné látky
Extrahovatelné látky
Tenzidy anionaktivní
Adsorbovatelné org. halogeny
Polyaromatické uhlovodíky celk.

CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+
RAS
RL
Pcelk.
Hg
Cu
Ni
Cr celk.
Cr6+
Pb
As
Zn
Cd
Be
Ba
Co
Mo
Ag
Va
Se
B
ClSO42FN 1
CN- celk.
CN- tox.
Ncelk.
NEL
EL
PAL- A
AOX
PAU
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800
400
420
50
1000
2000
10
0,01
0,5
0,1
0,3
0,1
0,1
0,2
2,0
0,05
5,0
2,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
1,0
250
250
2,0
0,2
0,1
70
5,0
80
10
0,05
1,0

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
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Pesticidní látky celkem
2,0
µg/l
PCB celk. (PCB Σ kongenerů č. 28, 52, 101, 138, 153, 180)
0,05
µg/l
pH
6,5 – 8,5
oC
Teplota vypouštěných odpadních vod max. do
40
Uvedené hodnoty jsou maximální a v případě většího zdroje znečištění mohou být zpřísněny anebo doplněny
o další specifické ukazatele v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění.
Dále je stanoveno, že do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí být vypouštěny zbytky z drtičů
kuchyňského odpadu.
Kuchyňský odpad je podle Katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 381/2001 Sb. zařazen pod č. 200108 jako
organický kompostovatelný odpad a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb.. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné
problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění
do toků. Profily kanalizačních přípojek a kanalizačních stok nejsou dimenzovány pro odpady vznikající při
používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady však nejsou totéž
co odpadní vody. Dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na
které se váží zejména tuky, což má za následek omezenou průtočnost kanalizačních přípojek až do úrovně
plné neprůtočnosti. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie může provozovatel uplatnit v oprávněném
případě u původce havárie. Při havárii většího charakteru je možno dohledat zdroj havárie a za pomoci
speciální techniky vytipovat zdroj znečištění s následným uplatněním postihu.
Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce stanovuje Kanalizační řád obce, ve
kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod.
Způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace včetně orientačních
ukazatelů pro stanovení příslušné míry znečištění stanoví příloha č. 15 vyhlášky 428/2001 Sb. k zákonu o
vodovodech a kanalizacích. Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován koncentrací 500 mg/l. Při
instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zbytků do veřejné kanalizace, odpadní voda
tento limit významně překračuje (odhadem 4 až 5 tis. mg/l NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí
provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou
smlouvou, za což může uložit smluvní pokutu. Vypouštění odpadních vod s vyššími limity lze mimořádně
povolit jen ve zcela výjimečných případech, kdy není pravděpodobné významnější usazování v kanalizaci a
kapacita čistírny odpadních vod je dostatečná. Podmínkou je uzavření dodatku ke smlouvě o odvádění
odpadních vod o povolení vyšších nadstandardních limitů vypouštěného znečištění (minimálně v ukazateli NL)
a platby za vícenáklady spojené s nadstandardní údržbou kanalizace a vyčištěním nadstandardně zatížených
odpadních vod.
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10.

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV Ždánice, jejich kvalita a nejvyšší přípustná míra
znečištění je dána vodoprávním rozhodnutím č.j.: OŽPÚP57922/14/380 ze dne 13.11.2014.
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV Ždánice je měřeno v měrném objektu umístěném
v odtokovém žlabu z ČOV. Jedná se o Parshallův žlab P3 vč. ultrazvukové jednotky pro vyhodnocování
průtoků.
Jakost vypouštěných odpadních vod z ČOV bude sledována a zajišťována odběrem směsných vzorků
vypouštěných odpadních vod v četnosti min. 12 x ročně. Jedná se o 24 hodinové směsné vzorky získané
sléváním 12 stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin (typ B).
Jako kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je stanoven měrný objekt (Parshallův
žlab P3) umístěný na odtoku z ČOV.
Jako kontrolní profil pro odběr vzorků přiváděných odpadních vod na ČOV je stanoven přítokový žlab.
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. 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.

Rozsah a způsob kontroly odpadních vod pro odběratele
-

Odběratel je povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. v místě a rozsahu stanoveném
kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
Rozsah sledovaných ukazatelů je uveden v tabulce č. 1 tohoto kanalizačního řádu.
A. Producenti odpadních vod, kteří vypouští do kanalizace kromě splaškových vod i vody technologické,
patří do skupiny producentů, kteří jsou v KŘ uvedeni pod názvem Ostatní producenti odpadních
vod.
Tito producenti patří do skupiny nepravidelně sledovaných a jsou povinni kontrolovat míru znečištění
vypouštěných odpadních vod v četnosti 2 x ročně v místě, které stanoví provozovatel kanalizace po
dohodě s producentem vypouštěných odpadních vod (provozovatel – dodavatel, producent –
odběratel) ve smlouvě o dodávce vody a odkanalizování odpadních vod.
Kontrolní vzorek bude odebírán jako vzorek směsný po dobu 2, 8 nebo 24 hod. a to v závislosti na
dané směnnosti provozu.
Producenti odpadních vod předávají výsledky rozborů provozovateli kanalizace.
Tato povinnost se rovněž týká nově připojovaných producentů, kteří charakterem odpadních vod
vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu kromě splaškových vod i vody technologické.
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B. V tabulce č. 2 jsou uvedeni pravidelně sledovaní producenti odpadních vod tzv. vyjmenovaní
producenti odpadních vod, pro které je stanovena četnost kontroly vypouštěných odpadních vod,
typ vzorku a místo pro odběr vzorků následovně:
CVP Galvanika s.r.o., Nádražní par.č. 588/3, 589/24, Ždánice
- četnost 12x ročně
- směsný, 24 hodinový, typ „B“
- Vzorky se odebírají v poslední šachtě před oplocením areálu na přípojce pro
technologické odpadní vody, šachta je umístěna mezi skladovou halou č. 2 a novým
vjezdem do areálu.
CIE Ždánice, s.r.o., Nádražní 418, Ždánice
- četnost 6x ročně
- směsný, 24 hodinový, typ „B“
- Vzorky se odebírají v šachtě Š3 závodové kanalizace. Tato šachta je umístěna za
spojnou šachtou, do které je zaústěn výtlak odpadních vod ze závodové ČOV a obtokové
potrubí závodové ČOV.
NAREX Ždánice, spol. s r.o., Městečko 250, Ždánice
- V1: četnost 1x ročně, směsný 2 hodinový typ „A“
- V2: četnost 3x ročně, směsný 24 hodinový typ „B“
- V3: četnost 1x ročně, směsný 2 hodinový typ „A“
- Objekt napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu 3 kanalizačními přípojkami, opatřeny
měrnými žlaby MŽ1=V1, MŽ2=V2, MŽ3=V3. Kontrolní vzorky se odebírají v jednotlivých
měrných žlabech.
Vyjmenovaní producenti odpadních vod jsou v současné době i majitelé objektů, pro něž byla
stanovena nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovení těchto hodnot a ukazatelů přechází na
případného nového majitele nebo uživatele (nájemníka, podnájemníka) za předpokladu, že objekt
bude sloužit ke stejnému účelu (pro stejnou nebo podobnou výrobu).
Producenti odpadních vod předávají výsledky rozborů provozovateli kanalizace.

Rozsah a způsob kontroly odpadních vod pro provozovatele kanalizace pro veřejnou
potřebu
Provozovatel kanalizace ve smyslu §26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. provádí odběr kontrolních vzorků odpadních
vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu a to za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač
provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část
odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorků sepíše
provozovatel s odběratelem protokol.
Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí odběrem směsného vzorku za bezdeštného stavu, tj.
obecně tak, aby byly získány reprezentativní hodnoty.
Směsný vzorek bude odebírán po dobu 2 až 24 hodin a to v závislosti na směnnosti provozu.
Četnost kontroly kvality vypouštěných odpadních vod, kterou provádí provozovatel kanalizace, je dána
harmonogramem pro odběr vzorků OV, který je vypracován na každý kalendářní rok. Zpracovaný
harmonogram odběru vzorků vychází z odůvodněných potřeb sledování významných znečišťovatelů a
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zohledňuje možnosti a kapacitu pracovišť pověřených kontrolou a respektuje normu ČSN 757241 – Kontrola
odpadních a zvláštních vod.
Typ odebíraných vzorků
•
•
•

24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných
v intervalu 2 hodin
8 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu
1 hodina
dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných
v intervalu 15 minut

Metodiky analýz všech odebraných vzorků odpadních vod (ČOV 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, 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 kanalizační 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 po 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 ověřována 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 odběr je povinen 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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KŘ Ždánice
TABULKA Č. 1:
PRODUCENT / UKAZATEL
Průmysl Ždánice

Odpadní vody na ČOV Ždánice celkem
Q
m3/rok

CHSK - Cr
t/rok

BSK5

NL

mg/l

t/rok

mg/l

t/rok

P celk.

RAS
mg/l

t/rok

mg/l

t/rok

N-NH4
mg/l

t/rok

Ncelk.

mg/l

t/rok

C10-C40 / NEL
mg/l

t/rok

mg/l

EL
t/rok

mg/l

115 000

78,50

682,61

36,65

318,70

38,13

331,52

320,00

2782,61

0,45

3,91

4,24

36,87

1,85

16,09

0,61

5,30

6,49

56,39

Obyvatelstvo Ždánice

80 000

64,00

800,00

33,60

420,00

32,00

400,00

80,00

1000,00

0,80

10,00

4,00

50,00

5,60

70,00

0,40

5,00

6,40

80,00

Odpadní vody z obce Lovčice

30 000

24,00

800,00

12,60

420,00

12,00

400,00

30,00

1000,00

0,30

10,00

1,50

50,00

2,10

70,00

0,15

5,00

2,40

80,00

225 000

166,50

740,00

82,85

368,22

82,13

365,00

430,00

1911,11

1,55

6,89

9,74

43,29

9,55

42,44

1,16

5,16

15,29

67,93

Celkový přítok na ČOV Ždánice

POZN.: Množství dešťových vod ve městě Ždánice je přibližně 35 000 m3/rok, vezmeme-li v úvahu jeho mírné vstupní znečištění (CHSKcr=200 mg/l, NL=200 mg/l, BSK5=150 mg/l, RAS=300 mg/l), pak celkové znečištění jdoucí na ČOV Ždánice je
173,50 t/rok CHSKcr, 89,85 t/rok NL, 87,38 t/rok BSK5 a 440,50 t/rok RAS. Celkový přítok na ČOV Ždánice je potom 260 000 m3/rok.

KŘ Ždánice
TABULKA Č. 2:
PRODUCENT / UKAZATEL

Průmyslové vody Ždánice
Q
m3/rok

CHSK - Cr
t/rok

mg/l

BSK5

NL
t/rok

mg/l

t/rok

P celk.

RAS
mg/l

t/rok

mg/l

t/rok

N-NH4
mg/l

t/rok

Nanorg.

mg/l

t/rok

C10-C40 / NEL
mg/l

t/rok

mg/l

EL
t/rok

mg/l

pH

CVP Galvanika s.r.o.

70 000

56,00

800,00

29,40

420,00

28,00

400,00

231,00

3300,00

0,21

3,00

3,50

50,00

0,84

12,00

0,35

5,00

5,60

80,00 6,5 - 8,5

CIE Ždánice, s.r.o.

30 000

9,00

300,00

2,40

80,00

3,00

100,00

72,00

2400,00

0,09

3,00

0,24

8,00

0,36

12,00

0,14

4,50

0,29

9,50 6,5 - 9,0

NAREX Ždánice, spol. s r.o. - V1

2 500

2,25

900,00

0,63

250,00

1,13

450,00

3,00

1200,00

0,03

10,00

0,06

25,00

0,08

30,00

0,03

10,00

0,05

20,00 6,5 - 8,5

NAREX Ždánice, spol. s r.o. - V2

2 500

2,75

1100,00

0,88

350,00

1,75

700,00

3,00

1200,00

0,03

10,00

0,06

25,00

0,08

30,00

0,03

10,00

0,05

20,00 6,5 - 8,5

NAREX Ždánice, spol. s r.o. - V3

5 000

4,50

900,00

1,25

250,00

2,25

450,00

6,00

1200,00

0,05

10,00

0,13

25,00

0,15

30,00

0,05

10,00

0,10

20,00 6,5 - 8,5

Ostatní producenti odpadních vod

5 000

4,00

800,00

2,10

420,00

2,00

400,00

5,00

1000,00

0,05

10,00

0,25

50,00

0,35

70,00

0,03

5,00

0,40

80,00 6,5 - 8,5

115 000

78,50

682,61

36,65

318,70

38,13

331,52

320,00

2782,61

0,45

3,91

4,24

36,87

1,85

16,09

0,61

5,30

6,49

56,39

Průmysl Bzenec celkem

POZN.: Pro v tabulce výše uvednené vyjmenované producenty odpadních vod ve městě Ždánice jsou dále stanoveny limitní hodnoty pro následující parametry:
Cd = 0,05 mg/l (CVP Galvanika s.r.o.)
Hg = 0,01 mg/l (CVP Galvanika s.r.o., CIE Ždánice, s.r.o.)
Zn = 1,0 mg/l (CVP Galvanika s.r.o., CIE Ždánice, s.r.o.)
Pb = 0,1 mg/l (CVP Galvanika s.r.o., CIE Ždánice, s.r.o.)
Ni = 0,1 mg/l (CVP Galvanika s.r.o., CIE Ždánice, s.r.o.)
Cr6+ = 0,1 mg/l (CVP Galvanika s.r.o., CIE Ždánice, s.r.o.)
Crcelk. = 0,3 mg/l (CVP Galvanika s.r.o., CIE Ždánice, s.r.o.)

