
                                                  

 
  

 
 

 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

 
 
 
 

DODATEK Č. 1  
ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU 

 

stokových sítí obcí 
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN, ŠARDICE a HOVORANY 

 
POZN. Kanalizační řád – dodatek č. 1 stokových sítí obcí Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany zakončených 

společnou ČOV ve Svatobořicích-Mistříně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZN. 
Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a 
kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje pouze vyznačené kapitoly (viz. obsah níže – červená 
barva). 
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Tento „DODATEK č. 1 ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU STOKOVÝCH SÍTÍ OBCÍ SVATOBOŘICE-MISTŘÍN, 
ŠARDICE a HOVORANY“ je vyhotoven z důvodů:  

− vydání nového Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod 
vyčištěných na ČOV Svatobořice-Mistřín, do povrchových vod vodního toku Kyjovka 

− vybudování nových uličních stok vč. čerpací stanice v předmětných obcích 
− obnovení doby platnosti tohoto kanalizačního řádu 

 
Dodatkem je provedena změna kanalizačního řádu v: 
 
čl. 4.1.1. – POPIS STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SVATOBOŘICE-MISTŘÍN     str. 09 – 23 
doplnění stávajícího textu 
  
čl. 4.1.2. – POPIS STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŠARDICE        str. 24 – 33 
doplnění stávajícího textu 
 
čl. 4.1.3. – POPIS STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HOVORANY        str. 34 – 41 
doplnění stávajícího textu 
 
čl. 5.1. – VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ          str. 46 
nahrazena celá kapitola 
 
čl. 7.  – NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ 
ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE     str. 48 – 50 
nahrazena celá kapitola 
 
čl. 10. – KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM     
nahrazena celá kapitola              str. 53 – 56 
 
 
čl. 12. – POUŽITÉ PODKLADY            str. 56 – 57 
nahrazena celá kapitola 
 
čl. 13. – PŘEHLEDNÉ SITUACE STOKOVÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ NA STOKOVÉ SÍTI str. 59 
doplnění stávajících situačních výkresů 
 
a 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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7.  NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH 
VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE  
 
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV Svatobořice-Mistřín, jejich kvalita a nejvyšší přípustná míra 
znečištění je dána vodoprávním rozhodnutím č.j.: OŽPÚP58379/14/380 ze dne 14.11.2014. 

 
 
     
Údaje o nejvyšší přípustné míře znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu 
platné pro všechny producenty OV jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1. 
   
TABULKA č. 1 
Chemická spotřeba kyslíku   CHSKCr     800   mg/l 
Biologická spotřeba kyslíku   BSK5         400   mg/l 
Nerozpuštěné látky            NL             420   mg/l 
Amoniakální dusík            N-NH4+          50   mg/l 
Rozpuštěné anorganické soli   RAS              1000  mg/l 
Rozpuštěné látky     RL     2000  mg/l 
Fosfor celkový      Pcelk.     10  mg/l 
Rtuť                     Hg             0,01   mg/l 
Měď                     Cu             0,5     mg/l 
Nikl                     Ni             0,1     mg/l 
Chrom celkový             Cr celk.            0,3     mg/l 
Chrom šestimocný           Cr6+        0,1     mg/l    
Olovo                    Pb             0,1     mg/l 
Arsen                    As             0,2     mg/l 
Zinek                    Zn             2,0        mg/l 
Kadmium              Cd             0,05     mg/l 
Berylium              Be             5,0        µg/l 
Baryum                     Ba             2,0        mg/l 
Kobalt                     Co             0,1       mg/l 
Molybden               Mo             0,1        mg/l 
Stříbro                     Ag             0,1     mg/l 
Vanad       Va     0,1  mg/l 
Selen       Se     0,05  mg/l 
Bor        B     1,0  mg/l 
Chloridy       Cl-     250  mg/l 
Sírany       SO42-    250  mg/l 
Fenoly jednosytné     FN 1     2,0  mg/l 
Kyanidy celkové             CN- celk.      0,2     mg/l 
Kyanidy toxické             CN- tox.      0,1     mg/l 
Dusík celkový      Ncelk.     70  mg/l 
Nepolární extrahovatelné látky    NEL     5,0        mg/l 
Extrahovatelné látky     EL     80  mg/l 
Tenzidy anionaktivní             PAL- A           10        mg/l 
Adsorbovatelné org. halogeny        AOX       0,05   mg/l 
Polyaromatické uhlovodíky celk.   PAU       1,0        µg/l 
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 
Teplota vypouštěných odpadních vod max. do      40  oC 
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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. 
 
 
 
10.  KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 
 
Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV Svatobořice-Mistřín, jejich kvalita a nejvyšší 
přípustná míra znečištění je dána vodoprávním rozhodnutím č.j.: OŽPÚP58379/14/380 ze dne 14.11.2014. 

 
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV Svatobořice-Mistřín je měřeno v měrném objektu umístěném 
na odtoku z ČOV. Jedná se o Parshallův žlab P4, který je vybaven záznamovým zařízením s ukazatelem 
okamžitého průtoku a registrací proteklého množství. 
 
Jakost vypouštěných odpadních vod z obce 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 dílčích vzorků odebíraných v  intervalu 2 hodin. 
 
Jako kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je stanoven měrný objekt (Parshallův 
žlab P4) umístěný na odtoku z ČOV. 
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Jako kontrolní profil pro odběr vzorků přiváděných odpadních vod na ČOV je stanoven přítokový žlab 
umístěný před lapákem písku. 
 
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.  
 
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. 
 
 
 
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. 
 
 

 

 

 


