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1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: 
 

OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA – VEŘEJNÁ TLAKOVÁ KANALIZACE 
 

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě 
(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):         ………………………………………….………………… 

 
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové 
oddílné splaškové kanalizace obce Stará Červená Voda. Odpadní vody jsou tlakově 
dopravovány do čistírny odpadních vod v obci Stará Červená Voda. 
 
 Vlastník a provozovatel kanalizace:  OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA 
  
 Identifikační číslo (IČ):   003 03 356 
  
 Sídlo:      Stará Červená Voda č.p. 204 
       790 53 Stará Červená Voda 
 
 
  
 Zpracovatel provozního řádu:  RECPROJEKT s.r.o. 
       Fáblovka 404, 533 52 Pardubice 
 
  
 
 
 
 
 
Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: 
Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně 
příslušného vodoprávního úřadu 
 
 
    
  č. j. .......................................... ze dne .......................................... 
 
 
 
 
       ..................................................... 
          razítko a podpis 

       schvalujícího úřadu 
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2. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, 
resp. změn 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. 
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých 
byl kanalizační řád schválen. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka 
kanalizace a vodoprávní úřad. 
 
 

Záznamy o revizi kanalizačního řádu: 
 

 
 
 
 …………………………………   ………………………………… 
 revize provedena dne      razítko a podpis 
         
 
 
 
 
 …………………………………   ………………………………… 
 revize provedena dne      razítko a podpis 
         
 
 
 
 
 …………………………………   ………………………………… 
 revize provedena dne      razítko a podpis 
         
 
 
 
 
 …………………………………   ………………………………… 
 revize provedena dne      razítko a podpis 
         
 
 
 
 
 …………………………………   ………………………………… 
 revize provedena dne      razítko a podpis  
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3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 
Tento kanalizační řád se vztahuje na systém splaškové tlakové kanalizace v obci Stará 
Červená Voda a je zakončený ČOV. Jeho majitelem je obec Stará Červená Voda. 
Provozovatelem je obec Stará Červená Voda. 
 
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 novely. 

 
Provozovatelem předmětného kanalizačního systému je obec Stará Červená Voda (dále jen 
provozovatel). Provozovatel zajišťuje opravy a údržbu kompletního kanalizačního systému       
- hlavní řad, podružné řady a čerpací šachty.  
Provozovatelem vnitřní kanalizace - před napojení na ČŠ je vlastník (případně správce) 
pozemku nebo stavby připojené na kanalizační systém.  
Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí 
pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění 
povinností spojených s provozováním kanalizace. 
 

 
3.1.  VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 
a) vypouštění odpadních vod do splaškové 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, 
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d) vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky č. 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, 
 
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. 
 
 
3.2.  CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání tlakové stokové sítě obce Stará 
Červená Voda tak, aby zejména: 
 
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, 
c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod 

a dosažení vhodné kvality kalu, 
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 
 
3.3.  NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ SYSTÉM 
 
Každé napojení na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace. 
Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizační tlakovou 
přípojkou, která je ukončena čerpací šachtou přednostně na pozemku majitele nemovitosti. 
Tlaková kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou čerpací šachtou, do které je 
napojena vnitřní kanalizace a dále úsekem potrubí od ČŠ po napojení na hlavní řad tlakové 
kanalizace. 
O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém 
požádá zájemce provozovatele kanalizace, s přiloženými náležitostmi stanovenými 
stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také 
pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro změnu užívání objektu nebo jeho 
části. Pro napojení na kanalizační systém může provozovatel kanalizace stanovit další 
podmínky.  
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4. POPIS ÚZEMÍ 
 
4.1.  CHARAKTER LOKALITY 
 
Obec Stará Červená Voda se nachází v severní části Olomouckého kraje, asi 15 km severně 
od města Jeseník a 10 km východním směrem od obce Žulová. Zájmové území spadá do jižní 
části Rychlebských hor. Severovýchodní část území tvoří nížina, která pokračuje do Polska.  
Na jihu přechází zástavba sídla Stará Červená Voda v zástavbu místní části Nová Červená 
Voda. Stávající zástavba je rozložena v nadmořských výškách 350 – 286 m n.m. Obec Stará 
Červená Voda je tvořena z místních částí Stará Červená Voda, Nová a Dolní Červená Voda, 
které dohromady tvoří souvislý sídelní útvar. Zástavba v sídle je rozložena podél páteřní 
komunikace, tvořené úseky silnic III/4563, II/456 a III/4562. Zastavěným územím obce 
protéká Červený potok.  
V obci Stará Červená Voda byla vybudována tlaková splašková kanalizace s tím, že splaškové 
odpadní vody jsou přivedeny tlakovým potrubím na čistírnu odpadních vod, která se nachází 
v severní části obce Stará Červená Voda. 
 
4.2.  ODPADNÍ VODY 

 
V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: 

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“), 
b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),  
c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („obecní 

vybavenost“), 
 
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) 

 - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou 
produkovány od všech obyvatel trvale bydlících na území obce a napojených přímo na 
stokovou tlakovou síť. 
Do čerpací šachty není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. 
 
Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) – nevznikají. V obci pouze 
existuje několik provozoven (dílny, truhlářství, výroba oken…) cca 35 zaměstnanců, ve které 
průmyslové odpadní vody nevznikají. Jsou odváděny pouze splaškové odpadní vody. 
 
Odpadní vody z občanské vybavenosti („obecní vybavenost“) 
 - jsou vody splaškového charakteru. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry 
činností (služeb). 
 
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti zahrnují zejména: 
1 - Základní škola – 25 dětí, 3 zaměstnanců 
2 - Mateřská škola – 25 dětí, 4 zaměstnanců 
3 - Jídelna - 55 jídel 
4 - Prodejny – 5 zaměstnanců 
5 - Obecní úřad – 9 zaměstnanců 
6 - Česká pošta – 3 zaměstnanci 
7 - Kadeřnictví – 1 zaměstnanec 
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5. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 
 
 
5.1.  POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 
 
Rozsah navržených tlakových řadů splaškové kanalizace v obci Stará Červená Voda vyplývá 
z celkové konfigurace terénu a situování její zástavby. Pro odvádění splaškových vod je 
použita tlaková kanalizace. Čerpací šachty (celkem 242 ks) pro tlakovou kanalizaci jsou 
umístěny na soukromých i veřejných pozemcích. Napájení čerpacích šachet tlakové 
kanalizace je realizováno z domovního elektrorozvodu každé jednotlivé napojované 
nemovitosti. 
 
5.1.2. STOKOVÁ SÍŤ 
 
Hlavní řady tlakové kanalizace jsou vedeny ve veřejných pozemcích, tak aby byly 
provozovatelovi přístupné – viz přehledná situace. Dimenze potrubí hlavních řadů tlakové 
kanalizace je od D50 do D110.  
 
Přehled hlavních tlakových stok a výtlaku z ČOV 
 

HLAVNÍ ŘAD 
TK 

Profily potrubí - vnější CELKEM    
(m) PE - D110 PE - D90 PE - D75 PE - D63 PE - D50 

A 1 483 2 105 1 303 832 264 5 987 

B       422 293 715 

C       238 260 498 

C1         90 90 

C2         135 135 

D         78 78 

E         195 195 

F       51 408 459 

G         80 80 

H       125 423 548 

I         179 179 

J   170     413 583 

K         35 35 

L         257 257 

M         240 240 

CELKEM (m) 1 483 2 275 1 303 1 668 3 350 10 079 

 
Celková délka podružných tlakových stok je 6 648m – viz příloha č.1. 
Pro stavbu hlavních řadů tlakové splaškové kanalizace a podružných řadů k čerpacím 
šachtám bylo použito potrubí, tvarovky a ostatní armatury z polyetylenu PE ve standardním 
rozměrovém poměru min. PN10 - trubky s hnědým pruhem. Nedílnou součástí stavby je 
242ks čerpacích šachet. 
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5.1.2. VÝČET ODLEHČOVACÍCH KOMOR  
 
Na tlakové splaškové kanalizaci nejsou umístěny odlehčovací komory. 
 
5.1.3. ÚDAJE O POMĚRU ŘEDENÍ SPALŠKOVÝCH VOD NA PŘEPADECH DO VODNÍHO 
RECIPIENTU 
 
Splaškové vody nejsou ředěny vodami dešťovými. 
 
 
5.1.4. ČERPACÍ ŠACHTY 
 

1. Čerpací šachta je vybavena čerpadlem 1 ¼´´ NP-16-5-01 400V s dezintegrátorem 
(řezacím nožem na sání čerpadla). Čerpadlo funguje na volumetrickém (objemovém) 
principu, tzn. že čerpadlo s příkonem 1,5 kW dodává konstantní objem 42 l/min. 
Čerpadlo je schopno překonat ztráty způsobené převýšením až 60 m při stále 
konstantním objemu 42 l/min. 
 

2. Čerpací šachta je vyrobena z plastu, pro uložení ve vozovce či v terénu s vysoko 
sahající spodní vodou, je obetonována. V plastové šachtě se daleko hůře usazují tuky, 
lépe se čistí. 
 

3. Nátok do čerpací šachty je usměrněn tak, aby splašky nenatékaly na čerpadlo ani 
plovákové spínače - dosažení vyšší spolehlivosti zařízení.  
 

4. Uzávěr na výtlačné straně je umístěn mimo šachtu. V případě zaplavení šachty 
(porucha na výtlaku) lze výtlak jednoduše uzavřít.  
 

5. Propojení čerpadla s výtlakem je v šachtě přes plastové potrubí s osazením 
pojistného ventilu a kulového kohoutu.  

 
6. Součástí čerpací stanice jsou elektrodové snímače hladiny, které jsou ukotveny v 

plastové trubce. (EHS). Snímače jsou instalovány v příchytkách na stěně čerpací 
šachty. Výška společné elektrody nesmí být níže než cca 5 cm nad sáním čerpadla a 
zároveň výška zapínací elektrody musí být pod úrovní nejnižší gravitační přípojky do 
čerpací šachty. Je nutné, aby byl plášť motoru TRVALE ponořen z důvodu chlazení. 
EHS musí být umístěn ve volném prostoru čerpací šachty, tak aby nemohlo dojít 
k jeho spojení s čerpadlem nebo jiným zařízením v šachtě. EHS musí být rovněž 
umístěn tak, aby na něj přímo nestékaly odpadní vody z gravitačních přípojek. 
Vzdálenost zapínací a vypínací elektrody je cca 25 cm, což představuje v čerpací 
šachtě Ø 0,8m cca 125 l a v čerpací šachtě ø 1m cca 195 l odčerpaného média na 
jeden cyklus. 
Havarijní čidlo je nastaveno co nejblíže zapínací hladině čerpadla proto, aby v případě 
poruchy byl dostatek času na odstranění závady, než dojde k úplnému zaplavení 
šachty. 
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7. Ovládací automatika se nesmí vystavovat mechanickým vlivům (nárazy, otřesy). 
Čištění povrchu se smí provádět pouze při zavřených dvířkách a to měkkým 
hadříkem, navlhčeným v troše neutrálního čisticího prostředku. Při použití 
rozpouštědla, např. benzínu nebo čisticího prostředku na bázi lihu, může dojít k 
poškození plastu. Pokud shledáte poškození (prasknutí, orosení dveří, zápach 
spáleniny, deformaci nebo vytržení kabelu z průchodky) je nutná okamžitá oprava. 
Tuto může provádět pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Po dobu 
záruky je zakázáno do zařízení jakkoli zasahovat (odšroubování krytu, změna 
zapojení) – hrozí ztráta záruky. Je nutno provádět pravidelné čištění čerpací jímky od 
nánosu mastnot a pevných částic pro správnou funkci snímacích prvku. 
 

8. Ovládací rozvaděč má několik funkcí:  
- ochrana osob přicházejících do styku s elektrickým zařízením  
- ochrana čerpadla proti přetížení 
- ovládání čerpadla 
- signalizace poruchy akustická – je spolehlivěji identifikovatelná než mnohdy 

nejasná optická signalizace 
- ruční ovládání čerpadla (nouzové vyčerpání jímky). 

 
HHV 01 - hladinový hlídač 
Alternativně je možné použití hladinového hlídače HHV 01A, HHV 01B, HHV 01N, HHV 02N a 
případné další typové řady.  
HHV slouží k automatizovanému chodu čerpadla ve spojení s elektrodovým hladinovým 
snímačem (EHS) umístěným v čerpací jímce.  
 
Napětí:     230 V-AC    50 Hz 
Max. zat. proud    6 A / 250 V-AC 
Napětí na sondách    12 V-AC       
Provoz      trvalý 
Pracovní teplota    -20 °C  až  + 55 °C 
Indikace provozu    LED diodami 
 
FA - motorový spouštěč / Ms 225 2,5 až 4A/ 
Ms 225 - slouží k ochraně čerpacího soustrojí proti přetížení a proti zkratu. Jmenovitý 
pracovní proud je nastaven  při montáži čerpacího soustrojí dle skutečné hodnoty 
odebíraného proudu. Nastavení nelze měnit bez souhlasu výrobce, popř. pověřené montážní 
nebo servisní organizace.  
 
HV - 3 fázový hlavní vypínač /E221-30  16A-400V/ 
 
KM /A12-30-10, Ue 400V, Ie 27A/– stykač  
 
PPH /E233-230/  - počítadlo provozních hodin není součástí standardního zapojení, instaluje 
se na základě zvláštního požadavku. 
                                       
FU /F 2,5A/ - pojistka ovládacího obvodu v pouzdru 
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OVLÁDACÍ AUTOMATIKA 
Zařízení se uvede do provozu sepnutím hlavního vypínače /ovládací páčka nahoře/. Připojení 
k síti je signalizováno rozsvícením kontrolky S1-SÍŤ žluté barvy na modulu snímače HHV 01  
 
Dále zařízení pracuje automaticky, nevyžaduje žádné další ovládací úkony pouze pravidelnou 
kontrolu provozního stavu /cca 1 x denně/. 
  
Po zaplavení horní sondy dojde k automatickému sepnutí čerpadla signalizované rozsvícením 
kontrolky S4-ČERPÁ zelené barvy. Po odčerpání kapaliny do výšky dolní sondy dojde k 
automatickému vypnutí čerpadla, opět svítí žlutá kontrolka S1. Chod čerpadla je tak 
automatizovaně řízen v rozsahu nastavení snímacích elektrod: hladina max. - hladina min.. 
Není třeba zasahovat do činnosti zařízení. 
  
V případě přetížení čerpadla, výpadku některé z napájecích fází či jeho zablokování dojde k 
vypnutí motorového spouštěče, což je signalizováno rozsvícením červené kontrolky S2 
PORUCHA – MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ. V tomto případě je nutné provést nové sepnutí 
motorového spouštěče /ovládací páčka v poloze 1/, pokud dojde, znovu k jeho vypnutí je 
třeba překontrolovat napájecí síť (překontrolování napájecí sítě musí provést osoba 
s kvalifikací dle vyhlášky ČUBP 50/78 Sb.). Je-li napájecí síť v pořádku a motorový spouštěč 
stále vypíná, je nutné zavolat odborný servis. 
V případě trvalé signalizace kontrolky S3 PORUCHA- HORNÍ HLADINA červené barvy došlo k 
zaplavení šachty. V tomto případě je třeba vizuálně zkontrolovat, zda hladina kapaliny v 
čerpací šachtě klesá. Pokud tomu tak není, je nutné volat odborný servis. 
V případě, že hladina v čerpací šachtě neklesá a do šachty není přítok (tzn. čerpadlo běží, ale 
nečerpá) je nutno vypnout hlavní vypínač a tím zamezit dalšímu možnému poškození 
čerpadla.  
 
Činnost světelných návěstí na HHV 01 : 
 
S1-SÍŤ     - žlutá  - zařízení je v zapnutém stavu 
       
 
S2-MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ - červená - signalizuje vypnutí motorového spouštěče 

čerpadla (páčka v poloze 0) 
 
S3-HORNÍ HLADINA  - červená trvale - signalizuje zaplavení šachty na úroveň 

maximální hladiny    
 
S4-ČERPÁ   -zelená  -signalizuje chod čerpadla        
     
 
PORUCHA 
- hladina vystoupala nad provozní hladinu, sepnulo havarijní čidlo např. po delším 

výpadku napájecího napětí - počkáme cca 10-30 min. než dojde k odčerpání jímky 
- došlo k vybavení (vypnutí) motorového spouštěče (zaseknutí čerpadla, ucpání výtlaku) 

- stiskneme tlačítko motorového spouštěče a čerpadlo začne čerpat  
- při opětovném vypnutí tlačítka volejte poruchovou službu provozovatele kanalizace 
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POUČENÍ 
Laická osoba smí pouze zapínat a vypínat hlavní vypínač, odečítat provozní hodiny. Poučená 
obsluha smí zapínat a vypínat hlavní vypínač, zapínat a vypínat motorový spouštěč - 
v případě poruchy pouze 1x. 
 Čistit plováky, čerpadlo, šachtu pouze při vypnutém hlavním vypínači. Demontovat 
čerpadlo, plováky, opravovat rozvaděč může jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací 
(odborná elektrofirma, poruchová služba).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrodový hladinový snímač: 
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Provozovatel musí: 
- dbát na nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
- dotýkat se jen těch částí elektrického zařízení, které jsou k tomu určeny 
- všechny přístroje určené k jištění a ovládání zařízení nechat dobře přístupné a viditelné 
- neprodleně odstranit zjištěné závady na elektrické instalaci, popř. toto zařízení do 
odstranění závady dále nepoužívat 
- před zprovozněním zařízení provést výchozí revizi elektro v souladu s platnou legislavitou 
- zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení 
- uschovat zprávu o revizi elektrického zařízení nejméně do doby vyhotovení následné zprávy 
o pravidelné revizi 
- zajistit odstranění závad uvedených v revizní zprávě 
 
Uživatel nesmí: 
- sám odpojovat a připojovat zařízení elektrické instalace a toto musí objednat u odborné 
firmy 
- sám v případě zjištěné závady v instalaci (pokud k tomu nemá kvalifikaci) provádět opravy a 
musí opravu přenechat odborné firmě 
- zasahovat do elektrické instalace tak, aby došlo k úrazu elektrickým proudem. 
 
S tímto poučením musí provozovatel přiměřeně seznámit osoby, které budou s elektrickým 
zařízením v kontaktu nebo které budou provádět obsluhu! 
 

Vstup do čerpací šachty je možný pouze s vypnutým hlavním vypínačem a zajištěným 
vypnutým stavem. 
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Šachta tlakové kanalizace  
 

 
 
 

LEGENDA: 
1. ČERPADLO  1 ¼  
2. VENTIL POJISTNÝ PRUŽINOVÝ PN 16 G1“ 
3. ZPĚTNÝ KULOVÝ VENTIL  
4. KULOVÝ KOHOUT PP D 40  
5. SNÍMAČE HLADINY 
6. KABELOVÉ PŘÍCHYTKY 
7. PP KOLENO D 40, PN 10 
8. PP-S KOLENO D 40, PN 10 
9. TRUBKA PE-PN10 D40 - DÉLKA DLE MONTÁŽE 
10. OVLÁDACÍ JEDNOTKA VČETNĚ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE S CHARAKTERISTIKOU „G“ A 

MOTOHODIN 
11. SILOVÉ A OVLÁDACÍ KABELY V CHRÁNIČCE Z PE TRUBEK, D 40 
12. DOMOVNÍ ROZVADĚČ A NAPOJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY 
13. ČERPACÍ ŠACHTA ( PE, BETON )  
14. GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
15. TRUBKA PE  D40 (50) mm, PN10, VÝTLAČNÉ POTRUBÍ Z ČERPACÍ ŠACHTY 
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5.2.  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
 
Základní hydrologické údaje  
Průměrný úhrn srážek za rok - 814 mm  
Průměrný odtokový koeficient - 0,2 
 
5.3.  ÚDAJE O POČTU OBYVATEL NAPOJENÝCH NA KANALIZACI 

 Bytový fond 

 637 trvale bydlících obyvatel - byty s lokálním ohřevem teplé vody tj. 

 637 obyvatel á 120 l/os./den     76,44 m3.d-1 

 CELKEM 76,44 m3.d-1 

 

 Rekreace 

 40 přechodně bydlících obyvatel - víkendová rekreace tj. 30% - ní využití (cca 2 dny v týdnu) 

 40 obyvatel á 36 l/os./den     1,44 m3.d-1 

 CELKEM 1,44 m3.d-
1 

 

 Občanská a technická vybavenost 

 Prodejna 5x 

 7 zam. 
(celkem) 

60 l/zam./den 0,42 m3.d-1 

 Obecní úřad 

 9 zam. 60 l/os./den 0,54 m3.d-1 

 Hospoda 2x 

 4 zam. 450 l/zam./den 1,80 m3.d-1 

 Pošta 1x 

 1 zam. 60 l/zam./den 0,06 m3.d-1 

 Kadeřnictví 1x 

 1 zam. 130 l/zam./den 0,13 m3.d-1 

 ZŠ 1x 

 24 dětí 20 l/zam./den 0,48 m3.d-1 

 3 zam. 20 l/zam./den 0,06 m3.d-2 

 MŠ 1x 

 25 dětí 40 l/zam./den 1,00 m3.d-2 

 4 zam. 40 l/zam./den 0,16 m3.d-1 

 Jídelna 1x 

 55 jídel   32 l/os./den   1,76 m3.d-1 

 CELKEM 6,41 m3.d-1 

 

 Průmysl - pouze splašková odpadní voda 

 Barabáš a spol. 

 8 zam.(celkem) 80 l/os./den 0,64 m3.d-1 

 stolařství 

 25 zam.(celkem) 80 l/os./den 2,00 m3.d-1 

 klempířství 

 3 zam.(celkem) 80 l/os./den   0,24 m3.d-1 

 CELKEM 2,88 m3.d-1 

 

 Plánovaná výstavba 

 3 počet rodinných domů 

 12 obyvatel á 120 l/os./den 1,44 m3.d-1 

 24 počet bytů  

 96 obyvatel á 120 l/os./den     11,52 m3.d-1 

 CELKEM 12,96 m3.d-1 

 

 CELKEM A.-E. 100,13 m3.d-1 

 

 Celkový počet obyvatel s přepočtem občanské vybavenosti,     

 rekreace a plán.výstavby: 100,13 / 0,12 = 834 obyv. 

 



Kanalizační řád veřejné tlakové kanalizace obce Stará Červená Voda 

 

Stránka 16 

5.4.  POČET KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 
 
Počet nemovitostí napojených na tlakovou splaškovou kanalizaci v obci = počet kanalizačních 
přípojek je 242 - viz příloha č.1. 
 
 

6. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
 
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, 
podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 
dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve správním řízení posoudil žádost o 
stavební povolení, kterou podala Obec Stará Červená Voda, na stavbu „Stará Červená Voda – 
ČOV a tlaková splašková kanalizace“ v kapacitě 834 EO pro obec Stará Červená Voda, včetně 
nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“). Na základě výše citované žádosti vydal správní úřad pod č.j. 
MJ/58695/2011/2012/03/OŽP/R-33/Ne ze dne 17.5.2012 rozhodnutí, kterým povolil Obci 
Stará Červená Voda, vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8, odstavec 1 
zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dále zbývající stavební, inženýrské a 
provozní objekty. 
 
Povolené limity pro vypouštění odpadních vod: 
 - recipient: Ovčí potok 
 - průměrné vypouštěné množství = 1,16 l/s  
 - maximální vypouštěné množství = 4 l/s 
 - maximální měsíční vypouštěné množství = 4.500 m3/měsíc  
 - maximální roční vypouštěné množství = 36.500 m3/rok  
 - počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští = 12  
 - počet dnů v roce, ve kterých se vypouští = 365  
 - velikost zdroje znečištění v EO = 834 EO 

 
POPIS ČOV 
Navržená technologie biologické čistírny odpadních vod Stará Červená Voda integruje do 
kompaktního celku veškeré stupně čištění: 
 
- mechanické předčištění  
- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací 
- aerobní stabilizaci kalu 
- zahuštění a akumulaci přebytečného kalu 
- srážení fosforu 
- čištění svážených odpadních vod 
- strojní odvodnění kalu 
- měření průtoku vyčištěné vody  
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Výpočet množství splaškových odpadních vod z obce Stará Červená Voda 
celková roční potřeba vody Qr:    ………. 36.500 m3/rok  
průměrná denní potřeba vody Q24:    ………. 100,1 m3/den 
        ………. 4,2 m3/hod. 
        ………. 1,16 l/s 
max. denní potřeba vody Qd:     ………. 150,1 m3/den 
(součinitel denní nerovnoměrnosti Kd=1,5)   ………. 6,3 m3/hod. 

  ………. 1,7 l/s 
max. hodinová potřeba vody Qh:    ………. 14,6 m3/hod. 
(součinitel hodinové nerovnoměrnosti Kh=2,33)  ………. 4,0 l/s 
Počet EO       ………. 834 EO 
Povolení je vydáno na dobu      ………. 10 let 
 
 
Výpočet kvality splaškových odpadních vod z obce Stará Červená Voda 
Počet obyvatel 834,0  
BSK na obyvatele 60,0  g/obyv*d 
BSK zatížení             - obyvatelstvo 50,0  kg/d 
                                 - průmysl 0,0  kg/d 
                                 - zemědělství 0,0  kg/d 
                                 - ostatní 0,0  kg/d 

Celkem 50,0  kg/d 

Průměrná koncentrace 500,0  mg/l 
Počet EO 834,0  

CHSK na obyvatele 120,0  g/obyv*d 
CHSK zatížení            - obyvatelstvo 100,1  kg/d 
                                   - průmysl 0,0  kg/d 
                                   - zemědělství 0,0  kg/d 
                                   - ostatní 0,0  kg/d 

Celkem 100,1  kg/d 

Průměrná koncentrace  1000,0  mg/l 

NL na obyvatele 55,0  g/obyv*d 
Nerozpustné látky        - obyvatelstvo  45,9  kg/d 
                                    - průmysl 0,0  kg/d 
                                    - zemědělství 0,0  kg/d 
                                    - ostatní 0,0  kg/d 

Celkem 45,9  kg/d 

Průměrná koncentrace  458,3  mg/l 

N-celk na obyvatele 11,0  g/obyv*d 
N-celk zatížení            - obyvatelstvo 9,2  kg/d 
                                - průmysl 0,0  kg/d 
                                - zemědělství 0,0  kg/d 
                                - ostatní 0,0  kg/d 

Celkem 9,2  kg/d 

Průměrná koncentrace  91,7  mg/l 

P na obyvatele 2,5  g/obyv*d 
P zatížení          - obyvatelstvo 2,1  kg/d 
                         - průmysl 0,0  kg/d 
                         - zemědělství 0,0  kg/d 
                         - ostatní 0,0  kg/d 

Celkem 2,1  kg/d 

Průměrná koncentrace  20,8  mg/l 
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Uložená měření 
počet kontrolních profilů měření množství OV ………. 1 
četnost měření množství OV    ………. 2x ročně 
způsob měření ………. kontinuální měření s registrací 

průtoků 
typ vzorků ………. dvouhodinový směsný 
odběrové místo     ………. měrná šachta a Parshallův žlab 
četnost sledování      ………. 12x ročně 
 
Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny: 
 v množství:  Qprům.   ………. 1,16 l/s 
    Qmax   ………. 4,0  l/s 
    Qmax měsíční  ………. 4,5 m3/měs 
    Qmax rok   ………. 36,5 m3/rok 
  
v kvalitě: 
 
 
 
 
 
 
 

 

p - přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod 
m - maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod 
*hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C 
 
 
 

7. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 
 
Odtok z ČOV je přes odpadní potrubí zaústěn do vodního toku – Ovčí potok. 
 

číslo hydrologického pořadí a podpořadí ………. 2-04-04-055 
 místo vypouštění odpadních vod  ………. Stará Červená Voda - Ovčí potok  
 říční km vodního toku    ………. 0,100 řkm – pravý břeh 
 

Q355      ………. 2 l/s 
BSK5       ………. 17,38 mg/l 
CHSK       ………. 67,20 mg/l 
NL       ……….24,58 mg/l 
N-NH4       ……….5,79 mg/l 

 
 správce toku      ………. Lesy ČR 
 
 
 

ukazatel p m 
množství 

(t/rok) 

BSK5 (mg/l) 30 60 1,10 
CHSKCr (mg/l) 125 180 4,57 
NL (mg/l) 40 70 1,46 
N-NH4 (mg/l) průměr 20 40* 0,73 
Pcelk (mg/l) 3 8 0,11 
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8. POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 
 
 
8.1 Všeobecná údržba a kontrola 
 

1. Po 6 měsících zkontrolovat stav šachty a vystrojení (čistota, tuky, přítomnost 
nepatřičných předmětů). 

2. Po 12 měsících kontrola stavu šachty a vystrojení, v případě nutnosti vyčistit šachtu a 
vystrojení tlakovou vodou (tlakovou vodou ostříkat plováky, čerpadlo a vnitřek 
šachty). 

3. Jednou za tři roky je nutné zkontrolovat funkčnost gravitačních přípojek (technický 
stav, vodotěsnost, průtočnost). 

4. Sledovat a zaznamenávat množství připojených uživatelů. 
5. Zavést provozní deník, do kterého se zaznamenají všechny kontroly a vykonané 

údržby na síti a čerpacích jednotkách. 
 
8.2 Základní povinnosti provozovatele 
 
Provozovatel zabezpečuje bezpečný a plynulý odtok splaškových odpadních vod, 
dlouhodobou provozní schopnost, přístupnost k objektům a provozní technický stav, a to: 
 

1. dodržením provozního řádu, plánu údržby a obsluhy a ostatních pracovních a 
zákonných předpisů, 

2. prověřováním kvality odpadních vod, aby se do stokové sítě nedostaly závadné 
odpadní vody a látky a 

3. zabezpečením volného přístupu k čerpacím šachtám. 
 
8.3 Povinnosti obsluhy stokové sítě 
 
Obsluha stokové sítě je povinna: 
 

1. zabezpečovat správnou funkci čerpacích šachet, bezpečné a nezávadné odvádění 
splaškových odpadních vod, 

2. zabezpečit všechna zařízení před zamrznutím, 
3. v případě živelných pohrom bezpodmínečně určit nutné opatření k zabezpečení 

provozu, jak to vyžaduje služební povinnost a veřejný zájem, 
4. při své práci používat předepsaný pracovní oděv a obuv, ochranné pomůcky, nástroje 

a mechanické pomůcky, 
5. práce spojené se vstupem do podzemních prostorů (šachet) mohou provádět 

minimálně dva pracovníci, jeden zajišťuje a v případě potřeby přivolá pomoc, 
6. pracovníci musí znát bezpečnostní a hygienické předpisy, související normy a 

pracovní předpisy v rozsahu potřebném pro výkon svěřené funkce, 
7. znát provozní řád kanalizace minimálně v rozsahu nutném pro správnou a bezpečnou 

obsluhu svěřených zařízení a řídit se tímto řádem a 
8. vést záznamy v provozním deníku; podávat hlášení podle tohoto řádu (neobvyklé 

jevy, havarijní stavy, přírodní či jiné katastrofy apod.). 
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9. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 
 
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto 
zákona 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, 
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 a 
9. kyanidy. 
 
B. Nebezpečné látky: 
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 
 1. zinek  6. selen  11. cín   16. vanad 
 2. měď    7. arzen  12. baryum  17. kobalt 
 3. nikl   8. antimon  13. berylium  18. thalium 
 4. chrom  9. molybden  14. bor   19. telur 
 5. olovo   10. titan  15. uran  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. 
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10. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 

 
Hlavním zdrojem odpadních vod jsou obytné domy obce Stará Červená Voda. Kanalizace je 
navržena tak, aby odváděla jen splaškové odpadní vody. 
 
 1) Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace v případě 

splaškových odpadních vod se nestanovuje. Jako splaškové odpadní vody se považují 
odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají 
převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech (§ 16 odst. b) 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích). 

 
2) 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. 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. 
 
Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z 
údajů stočného. 
 
Průmysl a obecní vybavenost – objemová produkce splaškových odpadních vod bude 
zjišťována z údajů stočného. 
 
Měření množství odpadních splaškových vod z obce Stará Červená Voda je zajištěno 
parshallovým žlabem, který je umístěn v měrné šachtě na odtokovém potrubí v areálu 
čistírny odpadních vod. Čidlo měrného žlabu je připojeno k vyhodnocovacímu zařízení – 
součástí MaR ČOV. 
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12. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 
 
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink 
provozovatele. 

         telefon:    584 443 027 
   724 186 991  
           

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizační sítě možné nebezpečí 
překročení předepsaného limitu (i potenciální). 
 
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných 
událostech podle příslušných provozních předpisů. V případě havárií provozovatel 
postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému 
záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). 
Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí a vlastníka 
kanalizace. 
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 
 
Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu stokové sítě: 

 
1. Obec Stará Červená Voda   telefon: 584 443 027 
        724 186 991 
      email:  starosta@staracervenavoda.cz 
 
3. HZS      telefon:  150 
 
4. Policie ČR     telefon: 158 
 
5. Povodí Odry, s.p. Ostrava   telefon:  596 612 222 
      email:  info@pod.cz 
 
6. MÚ Jeseník, Odbor životního prostředí telefon: 553 756 870 
      email:  posta@mujes.cz 
 
7. ČIŽP-OI Ostrava    telefon:  595 134 101 
      email:  public@ov.cizp.cz 
 
8. KHS, Šumperk    telefon: 583 301 500 
 
 
Havarijní nebo mimořádný stav může nastat:  
- vniknutím látek uvedených v kapitole 9 do kanalizace  
- vniknutím zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek do kanalizace  
- vniknutím ropných produktů do kanalizace  
- překročením limitů KŘ, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod  
- havárií na stavební části kanalizační sítě 
- závadou na zařízení  
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- ucpávkou na kanalizační síti  
- omezením kapacity stokového systému a následným vzdouváním hladiny OV na terén  
- ohrožením pracovníků kanalizační sítě 
- živelní pohromou – průchodem velkých vod  
 
Důsledkem havarijního nebo mimořádného stavu může být havárie ohrožující vodní 
prostředí.  
 
Definice havárie na vodním prostředí dle vodního zákona (§ 40 zákona 254/2001 Sb.):  

1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod.  
2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 
látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke 
zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 
oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.  
3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování,  
skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí 
předcházejí.  

 
Činnost při zjištění mimořádných stavů 
- producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace a ČOV možné 
nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální)  
- při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří, musí provozovatel zjistit zdroj znečištění a 
vynaložit maximální úsilí k jeho likvidaci.  
- u provozovatele poškozeného zařízení je třeba zamezit dalšímu úniku nežádoucích látek do 
kanalizace  
- odstranění ropných produktů se provede v případě malého množství - vybráním nádobou, 
u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se  
po zachycení ropných produktů mechanicky odstraní (likvidace zachycených ropných látek,  
případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat 
s nebezpečným odpadem)  
- po havárii provozovatel zajistí vzorkování na přítoku na ČOV  
- v případě závady na zařízení může provozovatel požádat producenty odpadních vod o  
snížení množství vypouštěné vody, případně využije rezervní zařízení a zajistí opravu  
- provozovatel zajistí odstranění ucpávky vyčištěním šachty nebo propláchnutím tlakovou  
vodou. V případě, že se jedná o rozsáhlejší havárii, je třeba zajistit dle možností obtok u  
neprůtočného místa  
- v zátopových oblastech řeší situace při zvýšené hladině toku „Povodňový plán konkrétní 
lokality“, po opadnutí velkých vod je nutno prověřit, případně vyčistit čerpací šachty 
a potrubí kanalizace  
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13. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ 
 
V obci Stará Červená Voda se nenachází žádný významný producent odpadních vod. 
Splaškové odpadní vody jsou odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou 
poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 
v domácnostech (§ 16 odst. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích). 
 
Z tohoto důvodu se nestanovuje žádný producent, u kterého by bylo nutno stanovovat 
kanalizačním řádem rozsah a způsob kontroly odpadních vod. 
 
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména 
ustanoveními § 18 odst. 2 zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a §4 a § 26 vyhlášky 428/2001 
Sb. 
 
 
 
 
 
 

14. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM 
ŘÁDEM 

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


