KANALIZAČNÍ ŘÁD
kanalizace v obci Vrchovnice
Zhotovitel kanalizačního řádu : Ing. Václav Hlavatý, starosta obce Vrchovnice
Správce a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu : Obec Vrchovnice, 503 03 Smiřice
Červen 2007
Účelem Kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod
povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v
určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, především
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1. Platnost kanalizačního řádu
Kanalizační řád platí po dobu platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. Stávající
povolení k vypouštění odpadních vod povolil příslušný vodohospodářský orgán do 30.9.2016.
Kanalizační řád byl schválen rozhodnutím příslušného vodohospodářského orgánu Magistrátu
města Hradce Králové, odboru životního prostředí č.j. 87144/ŽP1/Tlu/2007/1 dne 21.3.2008
2. Popis kanalizační sítě
Kanalizace v obci byla vybudována na začátku 70. let minulého století. Kanalizace vede po
západní straně státní silnice, od severní a jižní strany obce do středu obce a odtud východním
směrem z obce. Od severní strany obce se postupně zvyšuje průměr potrubí od 30 cm, 40 cm
na 50 cm. Od jižní strany obce je napojeno potrubí o průměru 40 cm. Odvod z obce zajišťuje
ze středu obce východním směrem potrubí o průměru 80 cm a 60 cm. Délka kanalizace v obci
je asi 575 m, za obcí navazuje kanalizace Zemědělské a vodohospodářské správy Hradec
Králové v délce asi 700 m.
3. Podmínky pro vypouštění odpadních vod
Producentům odpadních vod v obci Vrchovnice se povoluje vypouštění odpadních vod do
veřejné kanalizace za těchto podmínek :
3.1. Vypouštět je možno pouze předčištěné odpadní vody, které splňují tyto mezní limity :
BSK5
60 mg/l
CHSKCr
180 mg/l
NL
70 mg/l
3.2. Předčištění odpadních vod u stávajících přípojek se provádí pomocí domovních čistíren
odpadních vod, nebo pomocí septiků. Množství odpadních kalů z předčisťovacích zařízení
jsou povinni majitelé pravidelně kontrolovat a zajistit včasnou ekologickou likvidaci
oprávněnou firmou.
3.3. Do kanalizace se nesmí vypouštět :

1. látky radioaktivní
2. látky infekční a karcinogenní
3. jedy
4. žíraviny
5. výbušniny
6. pesticidy
7. omamné látky
8. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo
otravné směsi
9. biologicky nerozložitelné tenzory
10. organická rozpouštědla
11. ropné látky
12. silážní šťávy
13. průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky
14. zeminy
15. látky působící změnu barvy vody
16. neutralizační kaly
17. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod
18. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky nebo narušení materiálu stoky
19. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se
dají likvidovat tzv. „suchou cestou“
20. fritovací a jiné odpadní rostlinné oleje a tuky
3.4. Všichni producenti odpadních vod, kteří prostřednictvím Obecního úřadu Vrchovnice
zažádají do 30.6.2007 příslušný vodohospodářský orgán o povolení k vypouštění odpadních
vod, mohou přes stávající přípojky za splnění všech ostatních ustanovení tohoto
Kanalizačního řádu vypouštět nadále odpadní vody. Po obdržení příslušného povolení jsou
povinni kopii tohoto povolení předat na Obecní úřad.
3.5. Všichni producenti odpadních vod, kteří se budou chtít nově připojit na stávající
veřejnou kanalizaci, nebo stávající producenti odpadních vod kteří nesplnili povinnost dle
bodu 3.4.musí zažádat o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace Obecní úřad
Vrchovnice. Toto povolení nenahrazuje povolení od stavebního úřadu a vodohospodářského
orgánu.
3.6. Každý producent odpadních vod je rovněž povinen umožnit přístup starostovi obce a
pověřenému pracovníkovi do svého objektů za účelem kontroly vypouštěných odpadních vod
a k odběru vzorků těchto vod. Na požádání je povinen také předložit další doklady
k odpadním vodám, např. doklady o ekologické likvidaci kalů.
3.7. Každý kdo je napojen na veřejnou kanalizaci bez předčišťovacího zařízení, nebo přes
nevyhovující předčisťovací zařízení je povinen provést opatření k nápravě podle příslušného
vodoprávního povolení, nejpozději do 30.9.2016.
3.8. S platností od roku 2008 se zavádí poplatek za používání veřejné kanalizace –
stočné.Výše stočného závisí na typu předčišťovacího zařízení a na počtu osob v domácnosti.
Pro jednokomorová předčišťovací zařízení, nebo tam kde žádná předčisticí zařízení nejsou se
stanovuje roční stočné ve výši 90 Kč na osobu. U dvojkomorového a tříkomorového septiku
se stanovuje roční stočné ve výši 60 Kč na osobu. U domácností, kde není do kanalizace
vypouštěna odpadní voda z WC tj. u domácnosti které vlastní pouze suchý záchod, popřípadě
odpadní voda z WC je odváděna do nepropustné žumpy a tato je pravidelně vyvážena, se
stanovuje za vypouštění odpadních vod z domácnosti roční stočné ve výši 60 Kč na osobu. Od

stočného je osvobozen ten, kdo vypouští odpadní vody čištěné schválenými domovními ČOV.
Toto stočné jsou povinni zaplatit všichni producenti odpadních vod napojení na kanalizaci
nejpozději do 30.11. příslušného roku.

4. Havárie
Za havarijní situaci je nutno považovat :
a)
b)
c)
d)

vniknutí látek uvedených v kapitole 3.3. do kanalizace,
havárie na stavební části kanalizace,
ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,
překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti
povrchových vod,
e) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod
na terén.

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit starostovi
obce osobně nebo na tel. 603715543. Přitom zároveň původce havárie je povinen učinit
veškerá opatření k odstranění závady.

Tento kanalizační řád byl schválen zastupitelstvem dne : 12.6.2007

…………………………………………
Ing. Václav Hlavatý, starosta obce

