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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 ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 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
 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9,
§10, §14, §18, §19, §32, §33, §34) ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (zejména § 16) ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 428/2001 Sb., (§9, §14, §24, §25, §26) ve znění pozdějších předpisů

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. odběratelem) v rozporu s kanalizačním řádem je
zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, §32 zákona č.
274/2001 Sb.
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do
kanalizace odpadní vody do nich dopravované z jiných nemovitostí a 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. Nové
i rekonstruované RD budou napojeny na veřejnou kanalizaci přes odpovídající čisticí zařízení
(domovní ČOV, septik se zemním filtrem apod.
d) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod
kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.
e) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento
dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
f) 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 Želechovice

nad Dřevnicí, aby zejména:
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
c) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
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d) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě
e) nebyla ohrožena jakost vody ve vodních tocích

3.
3.1

POPIS ÚZEMÍ
CHARAKTER LOKALITY

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km
od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží
v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný
hřeben Vizovických vrchů.
Občanskou vybavenost tvoří obecní úřad, základní škola s tělocvičnou a sportovištěm, mateřská
škola, pošta, obvodní lékaři pro děti i dospělé, zubní ordinace, obecní úřad, knihovna, síť drobných
obchodů a živností, sokolovna, kostel s farou. V současné době žije v obci 1874 obyvatel.
Průmyslová výroba je zde zastoupena firmami Autoservis - KVK, Autoservis - HLAVÁČ, Autoservis PEKAŘ, BV Auto Zlín s.r.o., AUTOPLYN - CENTRUM, Okno spol. s r. o., POIS s.r.o., PERGOLY- ZLÍN,
Stolařství SEDLÁŘ, Henelit-CZ, spol. s r. o., EPOS spol. s r. o., BENEFIT, spol. s r.o., RONELT, HRADIL lisování plastů, STIM, spol. s r. o., Smalt Zlin s. r. o., PEGAS CONTAINER s. r. o., PILA PEŠL s. r. o. Farma
ZD má vlastní kanalizační systém a samostatné čištění odpadních vod. Firma Smalt má vlastní
neutralizační stanici na mořící odpadní vody a DČOV na splaškové odpadní vody.
V obci je původní jednotná kanalizační síť, odvádějící splaškové a dešťové vody z intravilánu.
Kanalizace ve správě obce je napojena do kanalizace ve správě MOVO, a. s., která je napojena nového
kanalizačního sběrače (stavba 2 – Připojení kanalizace Želechovice. V rámci této stavby byly
podchyceny 3 stávající stoky DN 100, 600 a 400, zřízeny 3 nové odlehčovací komory, škrtící tratě DN
200 a výustní objekty do recipientu. Všechny tyto objekty jsou v provozování MOVO, a.s. a nejsou
tedy předmětem tohoto kanalizačního řádu.
Zásobování pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu, provozovaného
firmou Moravská vodárenská, a.s. a částečně z individuálních studní.

3.2

ODPADNÍ VODY

Na území obce vznikají odpadní vody:
a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),
c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti („vybavenost“),
d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) – tyto odpadní vody
jsou podle typu kanalizační sítě buď odváděny stávající jednotnou kanalizační sítí, nebo likvidovány
individuálně,

e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností.
Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 1874 obyvateli území obce Želechovice
nad Dřevnicí. Z toho je cca 690 obyvatel napojeno do kanalizace ve správě obce, 238 obyvatel do
kanalizace ve správě MOVO, a.s., a 86 obyvatel na volnou výusť. Celkem je na kanalizaci napojeno 47
% obyvatel.
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Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou obecně dvojího druhu:
- vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků)
- vody technologické (z vlastního výrobního procesu).
Na splaškovou kanalizaci v obci nejsou napojeni žádní producenti technologických odpadních vod
nebo většího množství splaškových odpadních vod.
Odpadní vody z obecní vybavenosti – jsou vody splaškového charakteru. Patří sem producenti
odpadních vod ze sféry činností (služeb) a ze školství. Jsou to vody z části splaškového charakteru,
jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody.
V lokalitě vznikají převážně odpadní vody splaškového charakteru. Průmyslové ani koncentrované
zdroje znečištění nejsou napojeny na jednotnou kanalizační síť obce. Tyto jsou řešeny individuálně.

4.
4.1

TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ
POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

V hustě obydlených částech obce je vybudovaná stoková síť jako jednotná gravitační s napojením na
veřejnou kanalizační síť ve správě MOVO, a.s. Jižní část obce se nachází stoková síť jednotné
kanalizace s vyústěním do vodního toku Obůrek. Do této kanalizace jsou vypouštěny předčištěné
odpadní vody v domovních čistírnách odpadních vod (dále jen domovní ČOV) a septicích.
Nemovitosti umístěné mimo intravilán obce a hustě obydlenou část Pasek jsou odkanalizovány
individuálně a to jímkou na vyvážení, septikem a ČOV s vyústěním do vodního toku nebo se zásakem.
Do jednotné kanalizační sítě v intravilánu obce je napojeno 690 obyvatel. Do volné výusti je
napojeno 86 obyvatel.
4.1.1 Přečerpací stanice odpadních vod (PSOV)
Na stokové síti nejsou vybudovány žádné přečerpávací stanice.
4.1.2 Odlehčovací komory
Na stokové síti nejsou žádné odlehčovací komory.
4.1.3 Další objekty na síti
Na stokové síti nejsou žádná měření na předávacím místě sítě města Zlína.
4.1.4 Profilní a materiálový přehled
.
Tabulka kanalizačních stok napojených do vodního toku výustí V1
Stoka

DN

Délka
stok v
m

materiál

M
M1
M1-1

500
500
500

302
438
35

BT
BT
BT

Tabulka všech kanalizačních stok zaústěných do kanalizačního sběrače na ČOV Zlín - Malenovice
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Délka
m

Stoka

DN

C
C1
C1-1

600/900
500
400
500
300
400
250
300
300
400
300
300
300
300
300
400
600
400
400
300
400
400
400
500
300

C1-11
C1-111
C1-12
C1-121
C1-13
C1-2
C-3
C-4
H
H1
H1-1
H1-11
H2
H2-1
G1
G2
Celkem

441,5
375
87
92
323
462
199
133
201,5
42
40
85
94
25
30
94
192
100
120
35
75
349
40
250
160
4267

materiál
BT
BT
BT
BT
BT
BT
PP
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT

Situování je patrné z přílohy č. 1 Situace
Povolení k vypouštění do vodního toku vydal Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a
zemědělství pod čj. MMZL 103405/2019 OŽPaZ ze dne 23. 7. 2019 s platností do 30. 6. 2021.
.
Povolení uvádí tyto hodnoty: pro množství
V1
Qprům l/s

0,15

Qmax l/s

1,32

m3/měs

400

3

m /rok

3 010
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pro kvalitu
V1

„p“

„m“

BSK5

225

280

CHSKCr

515

640

NL

150

185

Hydrologické údaje

5.

Intenzita dešťů pro zlínskou oblast
Periodicita dešťů
Délka trvání kritického deště
Průměrný odtokový součinitel

170 l/s/ha
p = 1,0 (1x ročně)
t = 15 min
Ψ = 0,5

Průměrný odběr vody v l/os/den

41

ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

Obec nemá vybudovánu čistírnu odpadních vod. Čistírna odpadních vod (ČOV) je na konci stokové
sítě města Zlína. Údaje o ČOV obsahuje KŘ obce Zlína. U kanalizace ukončené volnou výustí čištění
odpadních vod probíhá individuální v septicích a domovních čistírnách jednotlivých nemovitostí.

6.

ÚDAJE O VODNÍM REICIPIENTU

Název recipientu

Obůrek

Kategorie podle vyhlášky 178/2012 Sb.

méně významný

Číslo hydrologického pořadí

4-13-01-0220

Říční kilometr

2,085

Správce toku

Lesy ČR s. p.

7.

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu
tohoto zákon nejsou odpadními vodami a v souladu s kanalizačním řádem města Zlína:
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
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí,
nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
8

KANALIZACE OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD

10/2020

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

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.
12.
13.
14.
15.

cín
baryum
berylium
bor
uran

16.
17.
18.
19.
20.

vanad
kobalt
thalium
telur
stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo 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 a 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. Kyanidy
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.
Dále:
1. látky radioaktivní
2. látky infekční a karcinogenní
3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo
otravné směsi
5. biologicky nerozložitelné tenzidy
6. zeminy
7. neutralizační kaly
8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod
9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV
10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky
11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové
sítě
12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se
dají likvidovat tzv. suchou cestou
13. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované
komposty.

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je nutné v případě vypouštění odpadních vod s
obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povolení vodoprávního úřadu.
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NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO
KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 1 a
v tabulce č. 2. Producenti, kteří vypouštějí nadlimitní znečištění, musí mít toto vypouštění povoleno
dodatkem ke smlouvě uzavřené s majitelem a provozovatelem veřejné kanalizace, kde je přesně
definován způsob, místo a četnost odběru kontrolních vzorků spolu s individuálně stanovenými limity
jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění.
Rozbory odpadních vod musí být zaměřeny na stanovení limitovaných znečišťujících látek uvedených
v tabulce č. 1 a 2, přičemž jejich výčet je možné rozšířit o další relevantní ukazatele. Výsledky rozborů
bude producent archivovat po dobu 3 let zpětně.
Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod nad limity dle tabulky č. 1
a 2, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyčištěné vody z ČOV Zlín –
Malenovice a u volné výusti může ovlivnit kvalitu vody ve vodním toku.
Tabulka 1. Povolené limity pro kanalizace zaústěné do vodního toku výusť V1

Ukazatel

Maximální
hodnoty“m“ (mg/l)

BSK5

280

CHSKCr

640

Nerozpuštěné látky
(NL)

185

Tabulka 2. Povolené limity ukazatelů znečištění komunálních odpadních vod platné pro všechny
odběratele (připojené nemovitosti a zařízení, v nichž vznikají odpadní vody), pokud není uvedeno u
jednotlivých odběratelů jinak pro kanalizaci zaústěnou do kanalizace ve správě MOVO, a.s.
zakončené v ČOV Zlín – Malenovice:

BSK5 - biologická spotřeba kyslíku
CHSK – chemická spotřeba kyslíku
NL – nerozpuštěné látky
10
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RLc - rozpuštěné látky celkové
RAS – rozpuštěné anorganické soli
NEL – nepolární extrahovatelné látky
EL – extrahovatelné látky
N – NH4+ - dusík amoniakální
P – celk. – fosfor celkový
Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových
odpadních vod.
Maximální přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají
splaškových odpadních vod.
Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují
předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen přes předčisticí zařízení, které zajistí
vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající KŘ.
V případě produkce vyššího stupně znečištění může producent OV požádat provozovatele kanalizace
o změnu přípustných hodnot znečištění OV. V případě schválení změny ze strany provozovatele
kanalizace musí být limity upraveny také v kanalizačním řádu obce a změna KŘ musí být schválena
vodoprávním úřadem.
Maximální hodnoty jsou dodrženy, pokud koncentrace znečištění v bodovém vzorku nepřekročí
stanovené limity.
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce
1), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v
rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a §
14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují
sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.
11
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MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny
zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb. a v § 29,30,31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Průmysl a vybavenost – objemová produkce odpadních vod bude stanovována z údajů skutečně
spotřebované vody, nebo bude použito směrných čísel roční spotřeby vody dle přílohy č. 12 k
vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobné informace budou uvedeny v
jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.
Objemová produkce splaškových odpadních vod pro obyvatelstvo bude zjišťována z údajů vodného a
stočného nebo je použito směrných čísel roční spotřeby vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů.

10.

OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Povinnosti majitele a provozovatele veřejné kanalizace při odstraňování poruch a havárií kanalizace
je dán § 9 zákona č. 274/2001 Sb. Provozovatel je oprávněn přerušit odvádění odpadních vod za
dodržení podmínek, daných tímto zákonem. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu
přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a toto bezodkladně obnovit.
V případě, že přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod zavinil odběratel, hradí náklady
s tím spojené tento odběratel.
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie se hlásí:
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí tel. 577 440 071, mobil 775 569 119 starosta
Producent odpadních vod hlásí neprodleně možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i
potenciální).
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle
ustanovení § 40 a §41 zákona č. 254/2001Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru (tel.
150), Policii ČR (tel. 158), správci povodí (tel. 541 637 111). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství (tel. 577 630 955) Českou inspekci
životního prostředí (tel. 545 545 111).
Mimořádné události jsou především povodně. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotnou kanalizaci,
na níž nejsou instalována žádná uzavírací nebo regulační zařízení, není při povodních ve vodním toku
možné poměry v kanalizaci nijak ovlivňovat. Je nutné udržovat v provozuschopném stavu zvláště
vtoky extravilánových vod - zejména čistit vtokové česle a lapače splavenin. Při intenzivních srážkách
je potom nutné dbát o to, aby se do kanalizace nedostávaly větší spláchnuté předměty.
Havarijní nebo mimořádný stav může nastat:
1) závadou na zařízení
- na stokové síti - zejména při porušení a ucpání stoky
Opatření - informovat příslušného pracovníka, zajistit odstranění poruchy na stoce
Opatření – informovat provozovatele, požádat uživatele kanalizace pro veřejnou potřebu o snížení
2) zhoršenou kvalitou odpadních vod
- přítomností ropných produktů v odpadních vodách
- zjištěním látek v odpadních vodách, které není povoleno vypouštět do kanalizace
12
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Opatření:
- u provozovatele poškozeného zařízení zamezit dalšímu odtoku ropných látek do kanalizace,
- při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří (viz. seznam látek, které není možno vypouštět do
veřejné kanalizace), je provozovatel povinen postupovat ve spolupráci s orgány místních úřadů,
vodoprávními úřady, správcem toku, hasiči, policií eventuelně s hygienickou službou.

11.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Pokud je pozemek nebo stavba připojena na kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká
odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na odvádění odpadních vod.
Určení množství odváděných odpadních vod se stanoví měřidlem, není-li měřidlo osazeno, nebo je-li
nefunkční, směrnými čísly roční potřeby vody, podle měřeného srovnatelného období a odborným
výpočtem.
Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a měřidlu, chránit je před poškozením a
bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Byla-li nefunkčnost přípojky způsobena
nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s
výměnou nebo opravou odběratel.
Pokud přípojka prochází před připojením na kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného
vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství) je odběratel povinen dodavateli výkon práv
vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.
Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění
jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném
ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je dodavatel
povinen bezprostředně oznámit příslušným institucím.
Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod
přerušení nebo omezení:
a)

při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích

b)

nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům

c)

neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce

d)

bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky

e)

neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce ve lhůtě jím stanovené, která nesmí
být kratší než 3 dny

f)

při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo

g)

v případě prodlení odběratele s placením stočného po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
splatnosti.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody a ušlý zisk vzniklé při přerušení dodávky elektrické energie
a z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn odvádění odpadních vod omezit, nebo
přerušit podle zákona č. 274/2001 Sb.
Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v
kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
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Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá
vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru
nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z
jiných zdrojů.
Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit
množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným
dodavatelem.
Každý, kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost vod
(závadné látky, nebezpečné látky, zvlášť nebezpečné látky), je povinen učinit taková opatření, aby
nevnikly do kanalizace.
Vypouštění produktů z chovu hospodářských zvířat (hnojůvka, močůvka) do veřejné kanalizace je
zakázáno.

12.

KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména
ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 274/20001 Sb., § 9 odst. 3 a 4) a § 26 vyhlášky 428/20001 Sb.

12.1

VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH

V obci nejsou určeni sledovaní producenti odpadních vod.

13.

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace v návaznosti na každý
kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek
kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a
vodoprávní úřad.

14.

AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Platnost provozního řádu je stanovena na dobu 5 let.
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn
technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl
kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí
provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.
Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.
Ve Zlíně, říjen 2020, Ing. Zuzana Kousalíková
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