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VÝKRESOVÁ ČÁST (SEZNAM VIZ KAP. 14)
Poznámka: Předkládaný kanalizační řád zahrnuje celé území obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice,
Heršpice a Nížkovice v rozsahu realizované splaškové a jednotné kanalizace a výtlaků odpadních
vod.
Účelem realizované stavby je zajištění odvádění splaškových odpadních vod z uvedených obcí a
jejich čištění na úrovni současných možností čistírenských technologií v souladu s platnou legislativou
na ČOV Hodějice.
V rámci stavby „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“ byla vybudována splašková
kanalizační síť v obcích Hodějice, Němčany, Heršpice, Křižanovice a Nížkovice, jednotná kanalizační
síť v obci Heršpice a čerpací stanice s výtlaky odpadních vod mezi nimi zajišťující dopravu odpadních
vod na ČOV Hodějice.
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1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
1.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obec Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001
Sb.) :
6215-640239-72022418-3/1 – kanalizace Hodějice
6215-640239-72022418-3/3 – výtlak Hodějice
6215-640239-72022418-3/4 – kanalizace tlaková Hodějice
6215-702901-72022418-3/1 – kanalizace Němčany
6215-702901-72022418-3/3 – výtlak Němčany
6215-702901-72022418-3/4 – kanalizace tlaková Němčany
6215-676497-72022418-3/1 – kanalizace Křižanovice
6215-676497-72022418-3/3 – výtlak Křižanovice
6215-676497-72022418-3/4 – kanalizace tlaková Křižanovice
6215-704741-72022418-3/1 – kanalizace Heršpice
6215-704741-72022418-3/2 – kanalizace jednotná Heršpice
6215-704741-72022418-3/3 – výtlak Heršpice
6215-704768-72022418-3/1 – kanalizace Nížkovice
6215-704768-72022418-3/3 – výtlak Nížkovice

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokových sítí
v obcích Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice, které budou dopravované na ČOV
Hodějice.

Vlastník kanalizace
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

Dobrovolný svazek obcí Ligary
720 22 418
Hodějice 41
Hodějice 684 01

Provozovatel kanalizace
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

Dobrovolný svazek obcí Ligary
720 22 418
Hodějice 41
Hodějice 684 01

Vlastník ČOV
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

Dobrovolný svazek obcí Ligary
720 22 418
Hodějice 41
Hodějice 684 01

Provozovatel ČOV
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

Dobrovolný svazek obcí Ligary
720 22 418
Hodějice 41
Hodějice 684 01
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Zpracovatel kanalizačního řádu
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

AQUA PROCON s. r. o.
46964371
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Datum zpracování

říjen 2015

1.2.

ZÁZNAMY O PLATNOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného
vodoprávního úřadu – Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí
(viz příloha)

č. j. ………………………………………… ze dne ……………………………….

.....................................................
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

2. 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., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, a to tak, aby byly plněny podmínky
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Tento kanalizační řád se nevztahuje na dešťovou kanalizaci a případné zatrubněné toky či jejich části
v obcích, které nejsou předmětem tohoto kanalizačního řádu. V grafické části kanalizačního řádu jsou
zakresleny pouze úseky splaškové a jednotné kanalizace .
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu (vše
v aktuálním znění):
-

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, §
10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
zákon č. 76/2006 Sb. kterým se měnil zákon o vodovodech a kanalizacích
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
zákon č. 273/2010 Sb., o vodách
vyhláška č. 428/2001 Sb. (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26)
zákon č. 20/2004 Sb. o vodách a změně některých zákonů
zákon č. 150/2010 Sb. o vodách a změně některých zákonů

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. 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.,
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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,

d)

Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 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)

Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace jiným způsobem než přes řádnou
kanalizační přípojku je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele kanalizace,

h)

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 v obcích Hodějice,
Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice, 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) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných
producentů odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3. POPIS ÚZEMÍ
3.1. CHARAKTER LOKALITY
Obec Hodějice
Hodějice jsou samostatnou obcí v okrese Vyškov nacházející se cca 4,6 km východním směrem od
Slavkov u Brna v průměrné nadmořské výšce 223 m n.m. Je součástí mikroregionu Ždánický les a
Politaví. Obec se rozkládá podél levého břehu řeky Litavy, která ústí do řeky Svratky. Katastrální
území obce má rozlohu 858 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1464. Dominantou obce
je filiální kostel sv.Bartoloměje. Zástavba obce je vesnického typu. V obci je škola (1.-5.třída), obecní
úřad, sokolovna, koupaliště. V okolí obce je mírně zvlněná krajina s poli.
Obec
Počet obyvatel
Počet domů trvale obydlených

Hodějice
934 (k 1.1.2015)
250
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Obec Němčany
Obec Němčany leží v okrese Vyškov, 3km severovýchodně od Slavkova u Brna v průměrné
nadmořské výšce 260 m n.m. Je součástí mikroregionu Ždánický les a Politaví. Katastrální území
obce o rozloze 698 ha má zčásti rovinatý charakter, zčásti pak vlnitý až pahorkovitý, náleží ke
Karpatské geologické soustavě. Obcí protéká Němčanský potok. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1497.Na kopci Vinohrady, severozápadně od centra obce se nachází poutní místo
Luštrték s kaplí Panny Marie Sedmibolestné.

Obec
Počet obyvatel
Počet domů trvale obydlených

Němčany
782 (k 1.1.2015)
208

Obec Křižanovice
Obec Křižanovice leží v okrese Vyškov, 5 km západně od Bučovic, v průměrné nadmořské výšce 209
m n.m. Patří do správního obvodu města Bučovice. Je součástí mikroregionu Ždánický les a Politaví.
Katastrální území obce má rozlohu 479 ha, leží v bezlesé zemědělské krajině. Obcí protéká řeka
Litava a Křižanovický potok, vede jím železniční trať Brno-Veselí nad Moravou. První písemná zmínka
o obci pochází z roku 1141. Krátce před bitvou u Slavkova, zde přespali ruský car Alexandr I. a
rakouský císař František I. V obci je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Obec
Počet obyvatel
Počet domů trvale obydlených

Křižanovice
141 (k 1.1.2015)
47

Obec Heršpice
Obec Heršpice leží v okrese Vyškov, 4,6 km jihovýchodně od Slavkova u Brna, v průměrné
nadmořské výšce 260 m n.m. Je součástí mikroregionu Ždánický les a Politaví. Katastrální území
obce má rozlohu 1805 ha, leží v zemědělské krajině. Obcí protéká Heršpický potok. První písemná
zmínka o obci pochází ze 13.století. Na katastrálním území obce se nachází zaniklá středověká obec
Konůvky.
Obec
Počet obyvatel
Počet domů trvale obydlených

Heršpice
783 (k 1.1.2015)
197

Obec Nížkovice
Obec Nížkovice leží v okrese Vyškov, 5,2 km jižně od Slavkova u Brna, v průměrné nadmořské výšce
278 m n.m. Je součástí mikroregionu Ždánický les a Politaví. Katastrální území obce má rozlohu 703
ha, leží v zemědělské krajině. Obcí protéká Nížkovický potok, vede jí silnice I.třídy č.54 spojující
Brněnsko a střední Slovácko . První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. V obci je Farní
kostel sv.Kunhuty.
Obec
Počet obyvatel
Počet domů trvale obydlených

Nížkovice
696 (k 1.1.2015)
202

Dle Quitta leží území všech obcí v teplé oblasti T 2, která se vyznačuje poměrně dlouhým, teplým a
suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírným jarem a podzimem. Zimní
období je krátké, mírně teplé, suché až velmi suché, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota je 8-9 °C, ro ční úhrn srážek srážky od 500 - 600 mm. Hlavní srážkové
maximum bývá v červenci, nejméně deštivý měsíc je únor. Jde o oblast s poměrně malou větrností.
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Odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací (respektive výtlaky odpadních vod V1, V2, V3 a
V4,) na ČOV Hodějice a po přečištění vypouštěny do vodního toku Litava – samostatným opevněným
výustním objektem. Do zkušebního provozu byla ČOV Hodějice uvedena rozhodnutím vodoprávního
úřadu Městského úřadu Slavkov u Brna, odborem životního prostředí ze dne 12.8.2015 č. j.:
ZP/12273-15/2690-2015/Kud.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení pro ČOV bylo vydáno
Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ze dne 29. 5. 2013 pod č. j. ŽP/605512/1469/Več.
.
V obcích existuje poměrně malá hospodářská (výrobní) činnost, která významně neovlivňuje množství
ani kvalitu vod přitékajících na čistírnu. Konkrétní producenti jsou uvedeni v dalším textu tohoto
kanalizačního řádu a jejich poloha v obci je zobrazena v grafické části tohoto dokumentu.
3.2. ZÁSOBOVÁNÍ LOKALITY PITNOU VODOU
Obce Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice mají vodovod pro veřejnou potřebu.
V obci Hodějice je v majetku obce Hodějice, provoz zajišťuje Vak Vyškov a.s. V obci Němčany je
v majetku Vak Vyškov a.s., který je zároveň i provozovatelem. V obci Křižanovice je v majetku obce
Křižanovice, provoz zajišťuje obec. Zároveň jí prochází stávající vodovodní řad „VR“ LT DN 200 z AŠ
Rašovice do AŠ Hodějice v majetku a provozování společnosti Vak Vyškov a.s. V obci Heršpice je v
majetku obce Heršpice, provoz zajišťuje V.H.P. Ivanovice na Hané. V obci Nížkovice je v majetku Vak
Vyškov a.s., který je zároveň i provozovatelem.
3.3. ODPADNÍ VODY
V připojené zástavbě vznikají tyto odpadní vody vnikající do kanalizace:
a)
b)
c)
d)
e)

v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti
ve výrobní a podnikatelské činnosti
srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch komunikací)
jiné – balastní vody (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 všech obyvatel bydlících
trvale na území obce.
Ostatní odpadní vody na území obce, u kterých kanalizace neumožňuje napojení, jsou odváděny do
bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace však není dovoleno vypouštět odpadní
vody přes septiky ani žumpy.
Poznámka: Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře vybavenosti, resp. je
vyrovnáváno denní migrací obyvatel.
Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího
druhu:
- vody splaškové (ze sociálních zařízení provozoven),
- vody technologické (z vlastního výrobního procesu).
V obcích se nachází několik drobných provozoven služeb a výroben, kde vznikají splaškové odpadní
vody ze sociálních zařízení a z drobné podnikatelské činnosti.

Poznámka: V seznamu je uvedena adresa provozovny firmy. V grafické části jsou zakresleny
skutečné polohy míst produkce odpadních vod uvedených firem.
Odpadní vody z obecní vybavenosti - jsou z velké části splaškového charakteru, jejichž kvalita se
může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem
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producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci odpadních
vod, jejichž znečištění odpovídá běžnému standardu.
Seznam firem a občanské vybavenosti, kde v současnosti vznikají odpadní vody :
Hodějice
1. Pohostinství Na Sokolovně
2. Bar na koupališti
3. Cukrárna Lotreková
4. Motorest U Vlka
5. Mix centrum, Cenková – smíšené zboží
6. Můj obchod
7. FenStar s.r.o. – výroba oken
8. Tesařství Ševela
9. Pneuservis
10. Kadeřnictví
11. Masáže Dočekalová
12. Miroslav Lotrek - zemědělská činnost
13. Ing. Milan Kučera - zemědělská činnost
14. Břetislav Maláč - zemědělská činnost
15. Mateřská škola Hodějice
16. Základní škola Hodějice
17. Obecní úřad

Hodějice 192
Hodějice
Hodějice 17
Hodějice 302
Hodějice 54
Hodějice 74
Fenstarová 1, Hodějice
Hodějice 16
Hodějice 106
Hodějice 41
Hodějice 41
Hodějice 14
Hodějice 35
Hodějice 45
Hodějice 235
Hodějice 230
Hodějice 41

Němčany
1. Pohostinství
2. Kavárna Na Špacíru
3. Agria a.s. – zemědělská výroba
4. Acabalado - jezdecký klub, chov koní
5. Pneuservis
6. Dřevovýroba
7. Smíšené zboží Svoboda
8. Mateřská škola Němčany
9. Základní škola Němčany
10. Kulturní dům
11. Obecní úřad – manikůra, kadeřnictví, masáže

Němčany 7
Němčany 56
Němčany 263
Němčany 263
Němčany 263
Němčany 263
Němčany 219
Němčany 37
Němčany 37
Němčany 7
Němčany 145

Křižanovice
1. Restaurace Café
2. Stolařství Jan Pavézka
3. Betonárna Frischbeton s.r.o.
4. Stolařství Jan Brožina
5. Mateřská škola Křižanovice
6. Základní škola Křižanovice
7. Kulturní dům
8. Obecní úřad, pošta

Křižanovice 87
Křižanovice 162
Křižanovice
Křižanovice 168
Křižanovice 101
Křižanovice 31
Křižanovice 141
Křižanovice 85

Heršpice
1. Auto Ziegler
2. Autodoprava Vyškov B.Bílský
3. Zahradnictví Květinový sad, Ing.Petr Hanzelka
4. Pěstitelská Pálenice Jan Dostál
5. Truhlářství Miroslav Mager
6. Old Metal s.r.o
7. Entrance
8. Základní škola Heršpice
9. Mateřská škola Heršpice
10. Obecní úřad

Heršpice 300
Heršpice 122
Heršpice 24
Heršpice 135
Heršpice 35
Heršpice 193
Heršpice 80
Heršpice 17
Heršpice 17
Heršpice 91
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Nížkovice
1. Agria a.s.
2. Autoservis Petr Antoš
3. Autoopravna Jan Piták
4. Hospoda Pod Kaštanem
5. Hospoda na Sokolovně
6. Základní škola Nížkovice
7. Mateřská škola Nížkovice
8. Obecní úřad Nížkovice

Nížkovice 74
Nížkovice 229
Nížkovice 28
Nížkovice 112
Nížkovice 204
Nížkovice 164
Nížkovice 66
Josefa Ryšánka 39, Nížkovice

Srážkové a povrchové vody – pronikají do splaškové stokové sítě přes nedokonale těsnící poklopy
revizních šachet nebo nedostatečně oddělením dešťových vody ze střech a zpevněných ploch
nemovitostí, které majitelé nemovitostí nevhodně zaústili do splaškové kanalizace uvnitř objektů a
není fyzicky možné tyto vody oddělit bez rozsáhlých stavebních zásahů do stavebních konstrukcí
objektů.
Jiné vody – jedná se o balastní vody povětšinou podzemní, které pronikají do stokové sítě přes
poruchy na trubním vedení, nedokonale těsnými spoji trub či spoji v šachtách na stokové síti a
přípojkách, dále se může jednat o vody drenážní zaústěné do kanalizační sítě atp. Drenážní vody není
dovoleno zaúsťovat do kanalizační sítě bez souhlasu provozovatele.

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ
Je vybudována skupinová splašková kanalizace pro uvedené obce, kdy páteřní sběrače tvoří sběrač A
a výtlaky odpadních vod vedoucí z čerpací stanice ČS 03 Heršpice, ČS 02 Křižanovice, ČS 01
Němčany na ČOV Hodějice. Na tyto páteřní sběrače se napojují splaškové kanalizace obcí Heršpice,
Křižanovice, Němčany a Hodějovice, splašková kanalizace obce Nížkovice je napojena výtlakem V4
z ČS04 do kanalizačního systému obce Heršpice.
V obci Hodějice je vybudována oddílná kanalizační síť, tj. jsou ponechány stávající stoky a
doplněny novými stokami splaškové kanalizace. Ponechané části stávajícího kanalizačního systému
slouží pro odvedení dešťových vod a jsou vyústěny do místních recipientů. Odpadní vody z obce jsou
svedeny na nově budovanou ČOV Hodějice.
V převážné části intravilánu obce je navrženo odkanalizování gravitační kanalizací. Vzhledem ke
konfiguraci terénu jsou v kanalizačním systému navrženy i čerpací stanice odpadních vod nacházející
se v nejnižších místech povodí jednotlivých stok. Jedná se o čerpací stanice ČS 00.1, která
přečerpává odpadní vody z povodí stok B, čerpací stanice ČS 00.2 odčerpává odpadní vody z povodí
stoky C a ČS 00.3 přečerpává odpadní vody z povodí stoky C1. Výtlak V0.1 PE 100 RC D 110x6,6
mm z čerpací stanice ČS 00.1 je zaústěn do koncové šachty stoky A44. Z provozních důvodů jsou na
výtlaku V00.1 osazeny 2 kalníkové šachty. Výtlak V0.2 PE 100 RC D 90x5,4 mm z čerpací stanice ČS
00.2 je zaústěn ve spojné šachtě do výtlaku V1 přečerpávajícím odpadní vody z obce Němčany.
Výtlak V0.3 PE 100 RC D 90x5,4 mm z čerpací stanice ČS 00.3 je zaústěn do koncové šachty A15
ČS 00.3 je vybavena havarijním přepadem DN 250 do Heršpického potoka pro případ, že by při
dlouhodobé havárii byl překročen navržený havarijní objem stokového systému
Z důvodu výškových poměrů je navržena tlaková kanalizace T2-A, která odvádí odpadní vody z
koupaliště do stoky A.
Páteřní stoka A, která odvádí odpadní vody ze všech obcí je ukončena v čerpací stanici v areálu ČOV.
Na stoce A1 je umístěn havarijní přepad do Heršpického potoka, který zajistí odvedení odpadní vody v
případě delšího výpadku elektrické energie.
Stoky splaškové kanalizace jsou provedeny z PP a KT potrubí v profilu DN 250, tlakový řad je
proveden z trub PE100 v profilu D 50.
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Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny do vysazených odboček nebo do šachet. Odbočení jsou vedena
od uliční stoky směrem k hranici soukromých pozemků, kde byla v rámci stavby ukončena a na tuto
část se následně napojují vlastníci nemovitostí domovní části kanalizační přípojky, na níž bude
umístěna plastová revizní šachta DN 400. Odbočení jsou provedena z hladkého potrubí PP DN150,
výjimečně PP DN200.
Šachty jsou provedeny typové s prefabrikovaným šachetním dnem DN 1000 tvořené šachtovým
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními skružemi DN 1000 a kónusem DN
1000/600, u šachet malých hloubek zákrytovou deskou, respektive typové plastové DN 600.
V prefabrikovaném betonovém šachtovém dně jsou osazeny šachtové vložky pro napojení PP
potrubí. Zakrytí šachet je provedeno litinovými kanalizačními poklopy tř. D dle ČSN EN 124 bez
odvětrání.

Přehled stok splaškové kanalizace
Stoka

Materiál

A

PLAST SN 8
PLAST SN 8
KT
PLAST SN 8
KT
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
TLT
PLAST SN 8
KT
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8
PLAST SN 8

A1
A1-1
A2
A3
A3-1
A4
A4-1
A4-1-1
A4-2
A5
A6
B
B1
B1-1
B1-2
B1-3
B1-4
B2
C
C1
C1-1
HP 01

DN
[mm]
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

CELKEM
Přehled výtlaků odpadních vod
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Délka
[m]
849,5
91.5
16.5
106
75
15
229.5
53
255.5
100
48
93
64.5
176
7.1
435
298.2
286.3
273
465.5
189
293.7
364.5
132
430.2
19.8
11.6
5378,9

Výtlak odpadních
vod

Materiál

V0.1
V0.2
V0.3

PE 100
PE 100
PE 100

D
[mm]
110x6,6
90x5,4
90x5,4

Délka
[m]
462.5
3.5
6.0
472.00

CELKEM
Přehled tlakových řadů
Tlakový řad

Materiál

D
[mm]

Délka
[m]

T2-A

PE 100

50x4,6

100.90

CELKEM

100.90

Přehled podružných řadů
Tlakový řad
T2-A
CELKEM

Materiál

D
[mm]

Délka
[m]

PE 100

50x3,7

4,00
4,00

Přehled kanalizačních odbočení
Popis
Odbočky pro domovní
přípojky - splaškové

Technologie
provádění

DN
[mm]

Počet
[ks]

Celková délka
[m]

Bezvýkopově

KT 150
PLAST 150
PLAST 200

17
326
9

153.9
1037.5
31.0

342

1222.4

Otevřeným
výkopem

CELKEM

V obci Němčany je vybudována oddílná kanalizační síť, tj. jsou ponechány stávající stoky a
doplněny novými stokami splaškové kanalizace, které rozděluje obec na 3 povodí: povodí stoky D,
povodí stoky E a povodí stoky F. Ponechané části stávajícího kanalizačního systému budou sloužit
pro odvedení dešťových vod a budou vyústěny do místních recipientů. Nově budované stoky jsou
svedeny do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS 01 s havarijním přepadem HP01 odkud jsou
odpadní vody výtlakem V1 dopravovány na nově budovanou ČOV Hodějice.
V převážné části intravilánu obce je navrženo odkanalizování gravitační kanalizací. Vzhledem ke
konfiguraci terénu jsou v kanalizačním systému navrženy i čerpací stanice odpadních vod nacházející
se v nejnižších místech povodí jednotlivých stok. Jedná se o čerpací stanice ČS 01.1 v povodí stoky
E a ČS 01.2 v povodí stoky F. Tyto ČS dopravují odpadní vody do páteřních stok kanalizačního
systému.
Výtlak V1 PE 100 RC D 110x6,6 mm je veden z čerpací stanice ČS 01 umístěné na jižním okraji obce
Němčany, na násypu u místní komunikace. Odvádí odpadní vody z Němčan na ČOV v Hodějicích. je
zaústěn do koncové šachty A1 stoky A. Z provozních důvodů je na výtlaku V1 osazeno 9 kalníkových
a 6 vzdušníkových šachet. Výtlak V1.1 PE 100 RC D 50x4,6 mm z čerpací stanice ČS 01.1 je zaústěn
do šachty D76 na stoce D4. Výtlak V1.2 PE 100 RC D 40x3,7 mm z čerpací stanice ČS 01.2 je
zaústěn do šachty D76 na stoce D4. ČS 01.1 i ČS 01.2 jsou vybaveny havarijním přepadem DN 250
do Němčanského potoka pro případ, že by při dlouhodobé havárii byl překročen navržený havarijní
objem stokového systému
Čerpací stanice ČS 01 je umístěna na pozemku č.p. 5587 k. ú. Němčany,který je z jedné strany
obklopen místní štěrkovou komunikací. Je do ní zaústěna stoka D, která přivádí odpadní vody z celé
obce, tj. ve výhledu do roku 2020 od 913 EO. Čerpací stanice ČS 01 je provedena jako podzemní
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objekt tvořený monolitickou železobetonovou jímkou provedenou technologií spouštěné studny, vnitřní
průměr 2,4 m. Strop tvoří železobetonová stropní deska provedená jako staveništní prefabrikát.
V čerpací jímce je osazena technologie uzavřeného čerpacího systému se separací tuhých látek.
Čerpací systém je vybaven dvěma čerpadly pracujícími v režimu 1+1. Nad čerpací stanicí je proveden
násyp z hutněné zeminy do úrovně štěrkové komunikace. Čerpací stanice je navržena jako
nepojížděná. Násyp je ohumusován a oset travním semenem. Rozvaděč je umístěn na násypu uvnitř
areálu ČS. Areál čerpací stanice je oplocený, v oplocení bude brána umožňující příjezd k ČS. K
čerpací stanici vede příjezdová komunikace, okolí poklopů a technologického rozvaděče je zpevněno.
Z čerpací stanice ČS 01 je proveden havarijní přepad HP1 do Němčanského potoka.
K ČS je přivedena přípojka NN.
V malé míře, z důvodu výškových a prostorových poměrů, je v části obce navržen rovněž řad tlakové
kanalizace TF s čerpacími jímkami ČJTF1 a ČJTF2, vždy jedna jímka pro jednu nemovitost,
s podružnými řady tlakové kanalizace TF-1 a TF-2. Z důvodu výškových poměrů jsou u některých
domů v povodí stoky E instalovány domovní čerpací jímky, tlakové potrubí z čerpacích jímek je
napojeno přímo na výtlak V1.1.
Stoky splaškové kanalizace jsou provedeny převážně z PP a KT potrubí v profilu DN 250, tlakový řad
je proveden z trub PE100 v profilu D 50.
Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny do vysazených odboček nebo do šachet. Odbočení jsou vedena
od uliční stoky směrem k hranici soukromých pozemků, kde byla v rámci stavby ukončena a na tuto
část se následně napojují vlastníci nemovitostí domovní části kanalizační přípojky, na níž bude
umístěna plastová revizní šachta DN 400. Odbočení jsou provedena z hladkého potrubí PP DN150,
výjimečně PP DN200.
Šachty jsou provedeny typové s prefabrikovaným šachetním dnem DN 1000 tvořené šachtovým
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními skružemi DN 1000 a kónusem DN
1000/600, u šachet malých hloubek zákrytovou deskou.
V prefabrikovaném betonovém šachtovém dně jsou osazeny šachtové vložky pro napojení PP potrubí.
Zakrytí šachet je provedeno litinovými kanalizačními poklopy tř. D dle ČSN EN 124 bez odvětrání.
Přehled stok splaškové kanalizace
Stoka

D

D1
D1-1
D1-2
D2
D3
D4
D5
E
E1
E1-1
F

Materiál

DN
[mm]

Délka
[m]

TLT
KT
Plast SN 8
Plast SN 8
KT
Plast SN 8
Plast SN 8
KT
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8
Plast SN 8

200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

4,00
304,00
754,50
7,50
26,50
561,50
196,00
43,40
63,10
88,00
100,00
18,00
20,00
537,00
344,50
12,00
117,50

CELKEM

3197,50
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Přehled výtlaků odpadních vod
Výtlak

Materiál

d
[mm]

Délka
[m]

V1
V1.1
V1.2

PE 100
PE 100
PE 100

110x6,6
90x5,4
90x5,4

1969,30
328,00
133,00

CELKEM
Přehled tlakových řadů

2430,30

Tlakový řad

Materiál

d
[mm]

Délka
[m]

TF

PE 100

50x4,6

43,0

CELKEM

43,0

Přehled podružných tlakových řadů
Napojené na
tlakový řad (výtlak)

Materiál

TF
V1
V1.1

PE 100
PE 100
PE 100

d
[mm]
40x3,7
50x4,6
40x3,7

Počet
[ks]
2
1
14

Délka
[m]
30,5
1,5
148,5

CELKEM

180,5

Přehled kanalizačních odbočení
DN
[mm]
150

Technologie výstavby
Otevřeným výkopem –
gravitační přípojky

150
200

Bezvýkopová technologie
CELKEM

Počet Celková délka
[ks]
[m]
200

768,0

46
1

426,0
9,0
1 203,0

V obci Křižanovice je vybudována oddílná kanalizační síť, tj. jsou ponechány stávající stoky a
doplněny novými stokami splaškové kanalizace. Stokový systém tvoří hlavní stoky G, G1, G1-1, G12, G 1-3, G1-4, G1-5, G 2, G 3, G 3-1, G3-2, G3-3, G3-4, G3-5, G3-6, H, H1 a vedlejší stoky v povodí
hlavních stok. Nově vybudované stoky jsou svedeny do centrální čerpací stanice odpadních vod
ČS02, odkud jsou odpadní vody výtlakem V2 přečerpávány do výtlaku V1 z obce Němčany a
dopravovány na ČOV Hodějice.
V převážné části intravilánu obce je navrženo odkanalizování gravitační kanalizací. Vzhledem ke
konfiguraci terénu je v kanalizačním systému navržena i čerpací stanice odpadních vod ČS 02.1
nacházející se v nejnižším místě povodí stoky H. Tato ČS dopravuje odpadní vody výtlakem V2.1
pode dnem Křižanovického potoka do gravitační části kanalizačního systému do stoky G1. Dále jsou
ve dvou lokalitách navrženy tlakové kanalizační řady TG, který bude napojen do výtlaku V2 a TG-1,
který bude napojen do gravitační stoky G1 .
Výtlak V2 PE 100 RC D 110x6,6 mm je veden z čerpací stanice ČS 02 umístěné na jižním okraji obce
Němčany, na násypu u místní komunikace. Odvádí odpadní vody z Křižanovic do výtlaku V1 a dále
pak na ČOV v Hodějicích, je zaústěn ve spojné šachtě do výtlaku V1. Z provozních důvodů je na
výtlaku V1 osazeno 8 kalníkových a 5 vzdušníkových šachet. Výtlak V2.1 PE 100 RC D 90x5,4 mm
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z čerpací stanice ČS 02.1 je zaústěn do šachty G54 na stoce G1. ČS 02.1 není vybavena havarijním
přepadem.
Čerpací stanice ČS 02 je umístěna na pozemku p.č. 3/1 k. ú. Křižanovice. Charakter pozemku –
ostatní plocha. ČS 02 leží v zelené ploše v centru obce, která je ze severní a západní strany
ohraničena korytem recipientu Litava. Vzdálenost od nejbližší zástavby rodinných domů je 15 m.
Čerpací stanice ČS 02 je podzemní objekt tvořený monolitickou železobetonovou jímkou provedenou
technologií spouštěné studny, vnitřní průměr 2,4 m. Strop tvoří železobetonová stropní deska
provedená jako staveništní prefabrikát. V čerpací jímce je osazena technologie uzavřeného čerpacího
systému se separací tuhých látek. Čerpací systém je vybaven dvěma čerpadly pracujícími v režimu
1+1. Havarijní akumulace v potrubí stok umožňuje retenci na cca 13 hod. při přítoku Q24.. Rozvaděč je
umístěn v blízkosti ČS. Pro případ výpadku elektrického proudu je v rozvaděči přichystána zásuvka
pro napojení mobilního náhradního zdroje elektrické energie, který zabezpečí provoz ČS při této
situaci.
U čerpací stanice je zřízen v návaznosti na místní komunikaci zpevněný záliv pro parkování vozidel
údržby, plocha kolem vlastního areálu ČS je zpevněná. Poklopy čerpací stanice jsou osazeny ve
výšce cca 10 cm nad úrovní okolního upraveného terénu. Objekt čerpací stanice není oplocen.
Z čerpací stanice ČS 02 je proveden havarijní přepad HP2 do stávající dešťové kanalizace, která je
vyústěna do toku Litava.
K ČS je přivedena přípojka NN.
Stoky splaškové kanalizace jsou provedeny převážně z PP a KT potrubí v profilu DN 250, tlakový řad
je proveden z trub PE100 v profilu D 50.
Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny do vysazených odboček nebo do šachet. Odbočení jsou vedena
od uliční stoky směrem k hranici soukromých pozemků, kde byla v rámci stavby ukončena a na tuto
část se následně napojují vlastníci nemovitostí domovní části kanalizační přípojky, na níž bude
umístěna plastová revizní šachta DN 400. Odbočení jsou provedena z hladkého potrubí PP DN150,
výjimečně PP DN200.
Šachty jsou provedeny typové s prefabrikovaným šachetním dnem DN 1000 tvořené šachtovým
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními skružemi DN 1000 a kónusem DN
1000/600, u šachet malých hloubek zákrytovou deskou.
V prefabrikovaném betonovém šachtovém dně jsou osazeny šachtové vložky pro napojení PP potrubí.
Zakrytí šachet je provedeno litinovými kanalizačními poklopy tř. D dle ČSN EN 124 bez odvětrání.
Přehled výtlaků odpadních vod
D

Délka

[mm]

[m]

PE 100 RC

110x6,6

1 782,10

PE 100 RC

90x5,4

155,15

Výtlak odpadních
vod

Materiál

SO 3.14

V2

SO 3.16

V2.1

SO

1 937,25

CELKEM

Přehled tlakových řadů
SO

D

Délka

[mm]

[m]

PE 100

50x4,6

137

PE 100

50x4,6

91,4

Tlakový řad

Materiál

SO 3.11

T-G

SO 3.12

T-G1

228,4

CELKEM
Přehled podružných řadů
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SO

D

Délka

[mm]

[m]

PE 100

50x4,6

61,72

PE 100

50x4,6

3,2

Tlakový řad

Materiál

T-G
T-G1

64,92

CELKEM

Přehled stok splaškové kanalizace
SO

Stoka

SO 4.01

G

SO 4.02

DN

Délka

[mm]

Materiál

G1

TLT

200

[m]
6,5

plast min. SN 8

250

512,7

KT

250

87,5

plast min. SN 8

250

438,4

KT

250

202,1

SO 4.04

G1-1

plast min. SN 8

250

332,3

SO 4.04

G1-1-1

plast min. SN 8

250

24

SO 4.03

G1-2
G1-3

250
250

70

SO 4.05

plast min. SN 8
plast min. SN 8

196

SO 4.05

G1-3-1

plast min. SN 8

250

83,5

SO 4.05

G1-3-2

plast min. SN 8

250

21,6

G1-3-3

plast min. SN 8

250

62,2

G1-4

plast min. SN 8

250

65,8

SO 4.06

G1-5

plast min. SN 8

250

77

SO 4.06

G1-5-1

plast min. SN 8

250

84

SO 4.07

G2

plast min. SN 8

250

87,2

plast min. SN 8

250

SO 4.08

G3

664

SO 4.05
SO 4.03

KT

250

137,3

G3-1

plast min. SN 8

250

224,2

G3-1-1

plast min. SN 8

250

89

G3-2

plast min. SN 8

250

35

SO 4.09

G3-3

plast min. SN 8

250

38

SO 4.09

G3-4

plast min. SN 8

250

159

SO 4.09

G3-5

plast min. SN 8

250

76

SO 4.09

G3-6

plast min. SN 8

250

134

SO 4.03

H

plast min. SN 8

250

81,2

SO 4.03

H1

plast min. SN 8

250

99,4

SO 3.10
SO 3.10
SO 4.09

CELKEM

4 087,90

Přehled kanalizačních odbočení
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Popis
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DN

Počet

Celková délka

[mm]

[ks]

[m]

Bezvýkopově
Odbočky
pro
domovní přípojky splaškové
CELKEM

Otevřeným výkopem

KT 150

18

202,82

PLAST 150

236

880,98

PLAST 200

1

3,1

255

1 086,90

V obci Heršpice je vybudována jednotná kanalizační síť.
Stokový systém tvoří hlavní sběrač, který je složen z částí I, IA, IB, IC a ID. Na něj jsou napojeny stoky
I1, I2, I3, I4, IA2, IB1, IB2, IB3, IC1, IC2, IC3, ID1, ID2 a vedlejší stoky v povodí hlavních stok.
V intravilánu obce je navrženo odkanalizování gravitační kanalizací. Všechny stoky jsou podchyceny
sběračem odvádějícím odpadní vody do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS 03 u níž je
3
navržena dešťová zdrž o objemu cca 130 m (objem zahrnuje i akumulaci v přívodním potrubí).
Odpadní vody jsou z čerpací stanice dále dopravovány výtlačným potrubím V3 do kanalizační sítě
obce Hodějice a na ČOV.
Výtlak V3 PE 100 RC D 125x7,4 mm je veden z čerpací stanice ČS 03, je zaústěn do koncové šachty
A33 stoky A. Z provozních důvodů je na výtlaku V3 osazeno 6 kalníkových a 3 vzdušníkové šachty.
Čerpací stanice ČS 03 je umístěna na pozemku p.č. 451 k. ú. Heršpice. Charakter pozemku – orná
půda. ČS 03 leží na severním okraji obce, vzdálenost od nejbližší zástavby rodinných domů je 50 m.
Je do ní zaústěna stoka I. Čerpací stanice ČS 03 je provedena jako podzemní objekt tvořený
monolitickou železobetonovou jímkou provedenou technologií spouštěné studny, vnitřní průměr 2,4 m.
Strop tvoří železobetonová stropní deska provedená jako staveništní prefabrikát. V čerpací jímce je
osazena technologie uzavřeného čerpacího systému se separací tuhých látek. Čerpací systém je
vybaven dvěma čerpadly pracujícími v režimu 1+1.
Dešťová zdrž DZ1-I je umístěna na stejném pozemku jako čerpací stanice ČS 03. Je řešena jako
3
zastropená monolitická ŽB podzemní nádrž o retenčním objemu 130 m a světlých půdorysných
rozměrech 5,0x9,0 m. Dešťová zdrž je řešena jako neprůtočná. Je vybavena havarijním přepadem
HP1-I, který je zakončen výustným objektem VO1-I do levého břehu Heršpického potoka. Nový
vyústný objekt bude proveden jako oboubřežní.
K areálu čerpací stanice a dešťové zdrže vede příjezdová komunikace, která odbočuje z místní
asfaltové komunikace spojující obce Heršpice a Hodějice. U areálu je provedeno obratiště, areál ČS a
dešťové zdrže je zpevněn a oplocen. Poklopy jsou vyvedeny 10 cm nad upravený terén.
K ČS je přivedena přípojka NN, k objektu dešťové zdrže přípojka vody pro plnění vyplachovacích
klapek.
Stoky splaškové a jednotné kanalizace jsou provedeny převážně z PP a KT potrubí v profilech DN 300
– DN 800.
Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny do vysazených odboček nebo do šachet. Odbočení jsou vedena
od uliční stoky směrem k hranici soukromých pozemků, kde byla v rámci stavby ukončena a na tuto
část se následně napojují vlastníci nemovitostí domovní části kanalizační přípojky, na níž bude
umístěna plastová revizní šachta DN 400. Odbočení jsou provedena z hladkého potrubí PP DN150,
výjimečně PP DN200.
Šachty jsou provedeny typové s prefabrikovaným šachetním dnem DN 1000 tvořené šachtovým
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními skružemi DN 1000 a kónusem DN
1000/600, u šachet malých hloubek zákrytovou deskou.
V prefabrikovaném betonovém šachtovém dně jsou osazeny šachtové vložky pro napojení PP potrubí.
Zakrytí šachet je provedeno litinovými kanalizačními poklopy tř. D dle ČSN EN 124 bez odvětrání.
Přehled kanalizačních odbočení
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Technologie
provádění

Popis

Bezvýkopově

Odbočky pro domovní
přípojky - splaškové

Otevřeným
výkopem

DN
[mm]
KT 150

Počet
[ks]
10

Celková délka
[m]
55,70

PLAST 150

139

521,30

PLAST 200

4
153

10,50
587,50

CELKEM 563,60

Přehled výtlaků odpadních vod
Výtlak odpadních
vod

Materiál

D
[mm]

V3

PE 100 RC

125x7,4

CELKEM

Délka
[m]
1 411,70
1 411,70

Přehled stok jednotné kanalizace
Stoka

Sběrač I

Sběrač IA

Sběrač IB

Sběrač IC
Sběrač ID
I1
I 2 (1.část)
I3
I 3-1
I 3-2
I4
IA 2
IB 1
IB 2
IB 3
IC 1
IC 2 (1.část)
ID 1

Materiál

DN
[mm]

Délka
[m]

TLT

200

7,80

Plast min. SN8
Plast min. SN8
KT

300
400
400

264,40
5,20
215,60

Plast min. SN8

500

363,40

KT
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8

800
300
500
300
400

9,40
22,10
123,80
41,10
265,00

KT

600

201,30

Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
KT
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8
Plast min. SN8

300
400
400
300
400
300
500
600
300
400
300
300
400
300
300
300
300
300

127,60
240,20
192,50
5,20
221,50
21,70
70,80
10,00
96,80
4,80
34,50
129,70
20,90
21,40
113,00
57,40
160,00
46,00
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ID 2
OS1-IA

Plast min. SN8
ŽB

300
500

118,90
15,40

OS1-IB

ŽB

600

16,00

OS1-I3
OS1-I

ŽB
ŽB

I 2 (2.část)

Plast min. SN8

600
800
300
400
300
300

5,10
5,50
219,50
498,90
54,40
85,00
4 111,80

I 2-1
IC-2 (2.část)
CELKEM

Plast min. SN8
Plast min. SN8

V obci Nížkovice je vybudována oddílná kanalizační síť, tj. jsou ponechány stávající stoky a
doplněny novými stokami splaškové kanalizace. Výjimku tvoří stoka J3, která bude odvádět z části
ulice Vincence Kučery splaškové i dešťové odpadní vody. Ponechané části stávajícího kanalizačního
systému slouží pro odvedení dešťových vod a budou vyústěny do místních recipientů.
Stokový systém tvoří hlavní stoky J, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, K, V4 a vedlejší stoky v povodí
hlavních stok. Stoky jsou svedeny do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS 04 odkud jsou
odpadní vody výtlakem V4 přečerpávány do kanalizační sítě obce Heršpice. Zde jsou vedeny
kanalizačním sběračem do centrální čerpací stanice v Heršpicích ČS 03. Ta přečerpává odpadní vody
dále do kanalizační sítě obce Hodějice, kterou tečou až do areálu ČOV Hodějice.
V převážné části intravilánu obce je navrženo odkanalizování gravitační kanalizací. Vzhledem ke
konfiguraci terénu je v kanalizačním systému navržena i čerpací stanice odpadních vod ČS 04.1
nacházející se v nejnižším místě povodí stoky K. Tato ČS dopravuje odpadní vody výtlakem V4.1
pode dnem Nížkovického potoka do gravitační části kanalizačního systému do stoky J.
Výtlak V4 PE 100 RC D 110x6,6 mm je veden z čerpací stanice ČS 04, podchází pode dnem
Nížkovického potoka a je ukončen v koncové šachtě V4-1 na kanalizační síti obce Heršpice Z
provozních důvodů je na výtlaku V1 osazeno 3 kalníkové a 2 vzdušníkové šachty. Výtlak V4.1 PE 100
RC D 90x5,4 mm z čerpací stanice ČS 04.1 je zaústěn do šachty J9 na stoce J. ČS 04.1 není
vybavena havarijním přepadem.
Čerpací stanice ČS 04 je umístěna na pozemku p.č. 1372 k.ú. Nížkovice. Charakter pozemku –
ostatní plocha. ČS 04 leží v zelené ploše na konci obce u zemědělského družstva. Vzdálenost od
zástavby je 140 m. Pozemek je zatravněn a oplocen a je na něm také osazen lapák písku na stávající
dešťové kanalizaci před jejím vyústěním do Nížkovického potoka. Čerpací stanice ČS 04 je navržena
jako podzemní objekt tvořený monolitickou železobetonovou jímkou provedenou technologií
spouštěné studny, vnitřní průměr 2,4 m. Strop tvoří železobetonová stropní deska provedená jako
staveništní prefabrikát. V čerpací jímce je osazena technologie uzavřeného čerpacího systému se
separací tuhých látek. Čerpací systém je vybaven dvěma čerpadly pracujícími v režimu 1+1. Havarijní
akumulace v potrubí stoky J umožňuje retenci na 6,70 hod. při přítoku Q24.. Rozvaděč je umístěn
v blízkosti ČS. Pro případ výpadku elektrického proudu je v rozvaděči přichystána zásuvka pro
napojení mobilního náhradního zdroje elektrické energie, který zabezpečí provoz ČS při této situaci.
K areálu čerpací stanice je příjezd po zpevněné místní komunikaci, která je rozšířena do oploceného
areálu Povrch v okolí ČS je zpevněn.
Havarijní přepad HP4 pro čerpací stanici ČS 04 je proveden na stoce J v revizní šachtě J1a. Je
vyústěn v levém břehu Nížkovického potoka výustným objektem VO 04. Na havarijním přepadu je
osazena revizní šachta se zpětnou klapkou.
K ČS je přivedena přípojka NN.
Stoky splaškové kanalizace jsou provedeny převážně z PP potrubí v profilu DN 250 a DN 300.
Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny do vysazených odboček nebo do šachet. Odbočení jsou vedena
od uliční stoky směrem k hranici soukromých pozemků, kde byla v rámci stavby ukončena a na tuto
část se následně napojují vlastníci nemovitostí domovní části kanalizační přípojky, na níž bude
umístěna plastová revizní šachta DN 400. Odbočení jsou provedena z hladkého potrubí PP DN150,
výjimečně PP DN200.
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Šachty jsou provedeny typové s prefabrikovaným šachetním dnem DN 1000 tvořené šachtovým
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními skružemi DN 1000 a kónusem DN
1000/600, u šachet malých hloubek zákrytovou deskou.
V prefabrikovaném betonovém šachtovém dně jsou osazeny šachtové vložky pro napojení PP potrubí.
Zakrytí šachet je provedeno litinovými kanalizačními poklopy tř. D dle ČSN EN 124 bez odvětrání.
Přehled výtlaků odpadních vod
Výtlak odpadních
vod
V4
V4.1

Materiál

D
[mm]

Délka
[m]

PE 100 RC
PE 100 RC

110x6,6
90x5,4

624,70
122,70

CELKEM
Přehled stok splaškové kanalizace
Materiál

DN
[mm]

TLT
KT
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
KT
Bezvýkopová oprava
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast

200
600
250
300
250
250
250
250
300
300
300
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300

Stoka

J

J1
J2
J2-1
J2-1-1
J3
J3-1
J4
J5
J5-1
J6
J6-1
J6-2
J6-3
J7
J8
J9
K
V4

747,40

Délka
[m]
3,40
86,60
585,00
680,70
108,50
361,00
65,90
32,00
98,60
27,50
134,30
82,00
128,70
304,40
73,40
670,90
36,00
48,00
88,40
237,00
50,70
122,50
197,50
239,50

CELKEM

4 462,50

Přehled kanalizačních odbočení
Popis
Odbočky pro domovní přípojky
- splaškové

Technologie
provádění
Bezvýkopově
Otevřeným
výkopem

CELKEM

DN
[mm]
KT 150
PLAST 150
PLAST 200

Počet
[ks]
14
258
11
283
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Celková délka
[m]
115,60
867,90
34,60
1018,10

Postupné napojení obcí výtlaky na systém až po napojení výtlaku V1 na ČOV Hodějice je zřejmé z
přílohy 16.1 – Schéma dopravy odpadních vod z obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a
Nížkovice na ČOV Hodějice a přílohy 16.2 – Přehledná situace celé lokality.
HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Pro obce Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice je směrodatná intenzita
přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 129 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je mezi 500-550 mm/rok.

4.1. MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉ VODY
Celkové množství splaškových odpadních vod:

Položka

Označení

Hodnota

Jednotka

Hodnota

Jednotka

Hodnota

Počet EO

EO

4600

EO

Přítok odpadních vod

q

130

l/d na 1 EO

598000

l/d

598.00

m3/d

Balastní vody

QB

10

%

59800

l/d

59.80

m3/d

koef.max. hod. nerovn.

kh

2.0

-

Hodnota

Jednotka

Hodnota

Jednotka

Hodnota

3

Položka
Průměrný denní přítok odpadních
vod

Označení
Q24,m

598.00

m /d

6.90

l/s

218 270

m3/r

Průměrný bezdeštný denní přítok

Q24

657.80

m3/d

7.60

l/s

240 097

m3/r

Qd

897.00

3

m /d

10.4

l/s

327 405

m3/r

Qh

72.30

m3/h

20.10

l/s

632 983

m3/r

Maximální bezdeštný denní přítok
Maximální bezdeštný hodinový
přítok

4.2. ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
Srážkové vody z jednotlivých nemovitostí jsou dnes přednostně řešeny likvidací na vlastním pozemku,
a to buď zadržováním pro další využití, nebo vsakováním.
Srážkové vody z odvodněných komunikací jsou zaústěny do dešťové kanalizace a následně do
vodotečí.
4.3. GRAFICKÉ PŘÍLOHY
Příloha 16.1 – Schéma dopravy odpadních vod z obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a
Nížkovice na ČOV Hodějice
Příloha 16.2 – Přehledná situace celé lokality, měř. 1:10000
Příloha 16.3 – Přehledná situace kanalizace, obec Hodějice, měř. 1:2500
Příloha 16.4 – Přehledná situace kanalizace, obec Němčany, měř. 1:5000
Příloha 16.5 – Přehledná situace kanalizace, obec Křižanovice, měř. 1:2500
Příloha 16.6 – Přehledná situace kanalizace, obec Heršpice, měř. 1:5000
Příloha 16.7 – Přehledná situace kanalizace, obec Nížkovice, měř. 1:2500

5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD
Odpadní vody z obce Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice jsou čerpány na ČOV
Hodějice. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají z ČOV do řeky Litavy.
5.1. KAPACITA A LIMITY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
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V technickém řešení je zvolena technologická linka čištění odpadních vod v sestavě mechanického a
biologického čištění s terciárním dočištěním.
ČOV je provozována v následující sestavě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přítok – oddílná kanalizační síť
čerpací stanice na přítoku
mechanické předčištění
biologické linky
dosazovací nádrže
zásobní nádrže kalu
měření na odtoku z ČOV
terciární stupeň čištění
čerpací stanice na odtoku

Parametr

Návrhové
zatížení

Jednot.

Počet ekvivalentních obyvatel

EO

4 600

Specifická produkce odpadních vod

l/os.d

150

3

59,8

3

Vody balastní

m /d

Průměrný denní průtok Q24

m /d
l/s

657,8
7,6

3

Maximální denní průtok Qd

m /d
l/s

897,0
10,4

3

Maximální hodinový průtok Qh

m /h
l/s

72,3
20,1

3

Max. přítok na biologii za deště Qdeště

m /h
l/s

87,0
24,2

Specifická produkce BSK5

g/ob.d

60

BSK5 celkem

kg/d

276

CHSK-Cr celkem

kg/d

552

NL celkem

kg/d

253

Nc celkem

kg/d

55,2

N-NH4 celkem

kg/d

50,6

Pc celkem

kg/d

11,5

Limity vypouštěného znečištění
p (mg/l)
BSK5
22
CHSK
75
NL
25
průměr (mg/l)
N-NH4
12
Pc
sledovat

m (mg/l)
30
140
30
m (mg/l)
20*

t/r
1,03
4,26
1,18
t/r
0,95

* Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší
než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento ú čel považuje za vyšší než 12°C, pokud z p ěti měření
provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
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5.2. ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD NA ČOV
Srážkové vody na ČOV jsou svedeny do kanalizace ČOV.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení pro ČOV bylo vydáno
Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ze dne 29. 5. 2013 pod č. j. ŽP/605512/1469/Več.

6. ÚDAJE O VODNÍCH RECIPIENTECH
Celé území náleží k povodí řeky Svratky, která je největším pravostranným přítokem řeky Dyje.
Vyčištěné odpadní vody odtékají z ČOV Hodějice do toku Litava.
Tok:
ID
Hydrologické číslo povodí:
Říční kilometr vypouštění (ČOV Hodějice)
Správce toku

Litava (Cézava)
10100046
4-15-03-060
26,900
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Tok:
ID
Hydrologické číslo povodí:
Správce toku

Heršpický potok
10206826
4-15-03-060
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Tok:
ID
Hydrologické číslo povodí:
Profil:
Q355
Kvalita

Správce toku

Němčanský potok
10233786
4-15-03-061
pod obcí Němčany
1,0 l/s
BSK5 = 5,8 mg/l
CHSK = 22,0 mg/l
NL = 12,0 mg/l
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Tok:
ID
Hydrologické číslo povodí:
Správce toku

Nížkovický potok
10185957
4-15-03-063
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
7.
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu
tohoto zákona nejsou odpadními vodami:
7.1.

ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ 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.
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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.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.
7.2.

NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. zinek
2. měď
3. nikl
4. chrom
5. olovo

6. selen
7. arzen
8. antimon
9. molybden
10. titan

11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran

16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
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.

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
8.1.

LIMITY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Pro jednotlivé producenty se jako maximální hodnoty stanovují následující limity, které jsou
požadovány i v případě, že platné rozhodnutí napojených občanů pro vypouštění vykazuje povolené
hodnoty vyšší.
Kanalizační řád nestanovuje sledované producenty a neurčuje jim individuální limity znečištění ani
množství odváděných odpadních vod. Limit množství odpadních vod stanoví smlouva o odvádění
odpadních vod uzavřená mezi provozovatelem a producentem.
Ukazatel

Symbol

tenzidy aniontové
fenoly jednosytné
AOX
rtuť

PAL-A10
FN 1
AOX
Hg

Maximální koncentrační limit (mg/l)
v 2 hodinovém (směsném) vzorku
10
10
0,05
0,02
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měď
nikl
chrom celkový
olovo
arsen
zinek
kadmium
cín
rozpuštěné anorg. soli
kyanidy celkové
kyanidy toxické
extrahovatelné látky
nepolární extrahovatelné látky
reakce vody
teplota
biochemická spotřeba kyslíku
chemická spotřeba kyslíku
nerozpuštěné látky
dusík amoniakální
dusík anorganický
dusík celkový
fosfor celkový
salmonela sp. (1)

Cu
Ni
Cr
Pb
As
Zn
Cd
Sn
RAS
CNCN-tox
EL
NEL
pH
o
C
BSK5
CHSK (Cr)
NL 105
N-NH4+
Nanorg
Ncelk.
Pcelk.

0,5
0,1
0,2
0,1
0,1
2,0
0,05
1,0
1 200
0,2
0,05
50
5
6,0 - 9,0
40
800
2000
350
35
40
45
8
negativní

Poznámka (1): Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.
Definice odpadních vod: dle § 38 odst. 1 citovaného zákona:
Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných
stavbách a zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající,
pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Kdo vypouští odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami
stanovenými v povolení k jejich vypouštění (§ 8).
8.2.

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM RTUTI

Emisní limit pro malé a neprůmyslové zdroje s vypouštěním pod 7,5 kg/rok se stanoví 0,05 mg/l,
přičemž u odpadní vody z ošetřování chrupu vypouštěných do veřejné kanalizace, jehož frakce
znečišťování pochází převážně ze zubního pracoviště s výskytem amalgamu, se stanoví emisní limit
s přihlédnutím k ustanovení § 38 odst.3 vodního zákona ( a s vazbou na ustanovení § 2 písm. f), bod
2 návrhu nařízení vlády) jako minimální účinnost čištění 95 %.
U těchto odpadních vod (z ošetřování chrupu vypouštěných do veřejné kanalizace, jehož frakce
znečišťování pochází převážně ze zubního pracoviště) pak platí, že emisní limitní hodnota pro rtuť
v rámci vlastní kontroly i v rámci cizí kontroly byla dodržena, pokud:
1. Odpadní voda, přichází-li do styku s jinými vodami, je vedena přes odlučovač amalgámu
2. Podíl amalgámu v surové odpadní vodě ze zubního pracoviště se díky odlučovači amalgámu sníží
o 95 % a více.
3. Stupeň účinnosti odlučovače amalgámu činí před jeho prvním zabudováním 95 % a je
v pravidelných časových intervalech, ne delších než pět let, přezkušován výrobcem nebo odborně
způsobilou osobou.
4. Odsávání vody ze zubního pracoviště probíhá metodami, které drží spotřebu vody takovým
způsobem, že odlučovač amalgámu může dodržovat svůj předepsaný stupeň účinnosti.
5. Na údržbu odlučovače amalgámu existuje s odborným závodem uzavřená Smlouva o údržbě, která
byla úřadu povolujícímu vypouštění odpadních vod předložena a jím schválena, podle které je
odlučovač v pravidelných časových intervalech udržován a vyprazdňován.
6. O údržbě odlučovače amalgámu a odstraňování odloučeného materiálu jsou vedeny písemné
záznamy, které jsou vodoprávnímu úřadu předkládány v ročních intervalech.
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8.3.

PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ

1) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních
limitů (maxim). To platí pro všechny odběratele (producenty) odpadních vod napojené na stokovou
síť. Odlišné podmínky (vyšší hodnoty) je možno odsouhlasit v rámci uzavřené smlouvy na
odvádění odpadních vod, přičemž má provozovatel v případě potřeby zmenšení zatížení
přitékajícího na ČOV (překračování povolených limitů vypouštěných z ČOV do recipientu) právo
tyto limity měnit (snížit).
Vlastník nebo provozovatel kanalizace může nechat připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a
zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné
kanalizace míru znečištění uvedenou v kanalizačním řádu. V případě přesahu určené míry
znečištění je producent povinen tyto odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat,(např.
lapače tuků, odlučovače ropných látek atd.)
Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a odpadu po zpracování vína ve formě pevné nebo
rozmělněné nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace. Takový odpad není
běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním
odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.
Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné
vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou.
Stanovená koncentrační maxima jsou určena z prostých („bodových“) vzorků, u zvýšených hodnot
vypouštěného znečištění je typ směsného vzorku (2 hodinový, 24 hodinový) stanoven ve smlouvě
v závislosti na době vypouštění odpadních vod od producenta.
2) Zjistí-li vlastník (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
§ 32–33 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

působností

uplatňují

sankce

podle

9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně
stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č.
428/2001 Sb.
Průmysl, občanská vybavenost i ostatní odběratelé – objemová produkce odpadních vod (průtok)
bude zjišťován a stanovován z údajů fakturované (odebrané) vody, případně dle přílohy č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb.. Vody srážkové (dešťové) budou vypočítávány dle zákona o vodovodech
a kanalizacích č. 274/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. § 31 odst. 1., 2. a dle
přílohy č. 16 této vyhlášky. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na
odvádění odpadních vod.
Měřící zařízení ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku technologických odpadních vod není
u této jednotné kanalizace pro jednotlivé producenty realizováno.
Objemový přítok do ČOV je zjišťován z přímého měření na odtoku z ČOV, z údajů měřidla průtoků
(měrný žlab a ultrazvuková sonda).
Objemová produkce odpadních vod od obyvatelstva je zjišťována z údajů měřidla pro spotřebu pitné
vody (vodoměru).
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10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTECH
10.1.

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace, hlásí kdokoli tento stav na:
Obecní úřad Hodějice
Obecní úřad Němčany
Obecní úřad Křižanovice
Obecní úřad Heršpice
Obecní úřad Nížkovice

544 220 821
544 220 410, 728 439 884
517 379 712
544 222 721
544 222 611, 724 186 602

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. (provozovatel kanalizace Hodějice, Němčany, Nížkovice)
dispečink - hlášení poruch
800 137 239
dispečink – provozní problémy-provozní středisko 03
544 221 809
VHP Ivanovice na Hané s.r.o (provozovatel kanalizace Heršpice)
dispečink - hlášení poruch
517 363 803, 733 642 573
Krajská hygienická Jihomoravského kraje, pracoviště Vyškov
Povodí Moravy s. p, Brno – dispečink stálá služba
Povodí Moravy s. p, provoz Znojmo
Česká inspekce životního prostředí, Oblastí inspektorát Brno
hlášení havárií (trvalá dosažitelnost)
Oblastní inspektorát ČIŽP Brno
tel.
MěÚ Slavkov u Brna – odbor životního prostředí
Moravský rybářský svaz, MO Slavkov u Brna

516 777 512
541 211 737
543 423 441
545 545 111
731 405 100
731 405 100
544 121 164, 544 121 107
603 743 768

Hasičský záchranný sbor ČR
Rychlá zdravotnická pomoc (tísňové volání)
Policie ČR – tísňové volání
Jednotné evropské číslo tísňového volání

150
155
158
112

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, vlastníka
kanalizace případně Moravský rybářský svaz.
10.2.

DEFINICE HAVÁRIE

(citace dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.)
§ 40
odst. 1. havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod
odst. 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 nebo odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti
povrchových nebo pozemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo
v ochranných pásmech vodních zdrojů (v souladu s § 39 odst. 4 vodního zákona kdo zachází
se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami je povinen učinit odpovídající
opatření aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací)
U kanalizace je havarijním únikem vniknutí citovaných závadných, zvlášť nebezpečných látek
do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu nebo v množství přesahujícím toto povolení
(Jedná se o látky, které nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání
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s vodami) nebo jiným jejím poškozením, které zapříčiní nefunkčnost sítě nebo vlastní ČOV a
následná možnost úniku do toku případně do vod pozemních
Povinnosti při havárii:
§ 41
odst. 1. ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a
následků havárie
odst. 2. kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému
sboru ČR. (v případě kanalizace prioritně na provozovatele kanalizace, aby bylo možno
okamžitě provést nezbytná opatření zajišťující funkčnost kanalizačního systému)
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle
příslušných provozních předpisů - podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a
provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.
10.3.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Povodně - Činnost provozovatele při povodních řeší § 84 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Havárie stavebních konstrukcí - řeší se v souladu s vodním a stavebním zákonem.
Veškeré havárie souvisící se závadnými látkami jsou řešeny v souladu s havarijním plánem
schváleným vodoprávním úřadem pro provozovatele této veřejné kanalizace.

11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ
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.
11.1.

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.
11.2.1 ODBĚRATELEM (tj. producent odpadních vod je myšlen vlastník pozemku nebo stavby
připojené na veřejnou kanalizaci)
Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., a vyhl. č. 428/2001 Sb, provádí odběratelé kontrolu
kvality vypouštěných odpadních vod (ČSN 75 72 41) na určených kontrolních místech - vstupní šachty
do veřejné kanalizace nebo po dohodě s provozovatelem jiné místo reprezentující kvalitu
vypouštěných vod, a to v následující doporučené četnosti:
3

4 x ročně u odběratelů vypouštějících do veřejné kanalizace více než 10 000 m /rok odpadních vod
3
2 x ročně u odběratelů vypouštějících do veřejné kanalizace 5 000 až 10 000 m /rok odpadních vod
3
1 x ročně u odběratelů vypouštějících do veřejné kanalizace 1 000 až 5 000 m /rok odpadních vod
ostatní dle potřeby vlastníka - provozovatele kanalizace
U kontrolních odběrů vzorků odpadních vod budou prováděny rozbory v rozsahu základních ukazatelů
5
tj. BSK (biologická spotřeba kyslíku po pěti dnech), CHSK (Cr) (chemická spotřeba kyslíku), NL
(nerozpuštěné látky). U producentů, kteří provozují zařízení pro veřejné stravování, bude mimo
základních ukazatelů provedeno i stanovení extrahovatelných látek – tuků.
Kontrola stanovených koncentračních maxim bude prováděná z prostých („bodových“) vzorků.
U producentů, kteří mají povoleny zvýšené hodnoty vypouštěného znečištění, bude kontrola
prováděná rozbory ve směsném vzorku (2 hodinový, 24 hodinový) stanoveném ve smlouvě.
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Provozovatel kanalizace a ČOV má v případě zvýšení obsahu těžkých kovů (či jiného znečištění)
v kalech právo uplatnit u odběratelů speciální rozšířený rozbor.
Výsledky rozborů se předávají průběžně provozovateli kanalizace.
11.2.2 KONTROLNÍ VZORKY
Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění
(koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod napojených producentů. Rozsah kontrolovaných
ukazatelů znečištění je dle aktuálních potřeb provozovatele. Kontrola množství a jakosti vypouštěných
odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.
Vlastník (provozovatel) kanalizace je oprávněn kdykoliv provést nezávisle na producentovi kontrolu
kvality vypouštěných vod. Kontrolní odběr bude odebrán po oznámení provedení odběru vzorku
producentovi odpadních vod ve smluvně stanoveném místě odběru. O odběru bude sepsán protokol,
který bude předán zástupci odběratele a na základě písemného požadavku odběratele mu bude
předána část vzorku k provedení případného kontrolního měření jinou nezávislou laboratoří.
Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují
• Analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných
objemů v intervalech 15 minut.
• Analýzou 24 hodinových směsných vzorků, odebíraných po dobu 24 hodin slévaných ve
stejném objemovém množství v intervalech po 1 hodině.
Kontrola odpadních vod se provádí namátkově podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.
11.2.3 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD
Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí
následující podmínky:
Podmínky:
1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v
intervalech 15 minut.
2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při
jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí
stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000
k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů
jsou níže uvedeny.
Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných
postupech při vzorkování (která má k této činnosti oprávnění).
Poznámka
V případě, že dvouhodinový slévaný vzorek v místních podmínkách není reprezentativní, provozovatel
stanoví pro vybrané znečišťovatele po dohodě jiný typ odběru (od prostého vzorku k 1 hodinovému
směsnému vzorku).
11.2.

PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Odběry a rozbory vzorků odpadních vod musí provádět akreditovaná laboratoř.
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12. KONTROLA
DODRŽOVÁNÍ
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

PODMÍNEK

STANOVENÝCH

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu
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.

13. 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.
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.
Změny kanalizačního řádu schvaluje ten, kdo schvaluje kanalizační řád.

14. VÝKRESOVÁ ČÁST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ
Seznam výkresových příloh, které jsou nedílnou součástí kanalizačního řádu:
Příloha 16.1 – Schéma dopravy odpadních vod z obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a
Nížkovice na ČOV Hodějice
Příloha 16.2 – Přehledná situace celé lokality, měř. 1:10000
Příloha 16.3 – Přehledná situace kanalizace, obec Hodějice, měř. 1:2500
Příloha 16.4 – Přehledná situace kanalizace, obec Němčany, měř. 1:5000
Příloha 16.5 – Přehledná situace kanalizace, obec Křižanovice, měř. 1:2500
Příloha 16.6 – Přehledná situace kanalizace, obec Heršpice, měř. 1:5000
Příloha 16.7 – Přehledná situace kanalizace, obec Nížkovice, měř. 1:2500

15. ZÁVĚR
Schválený kanalizační řád musí být trvale k dispozici pracovníkům provozovatele kanalizace a ČOV.
Všichni pracovníci pověření vedením, obsluhou a údržbou stokové sítě a ČOV musí být
s kanalizačním řádem seznámeni, o čemž musí být veden písemný záznam.
Kanalizační řád je nutno upravit, pokud se jeho ustanovení dostanou do rozporů s nově vydanými
předpisy.

Brno, listopad 2015
Vypracoval:
AQUA PROCON s.r.o.
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16. PŘÍLOHY
16.1. SCHÉMA DOPRAVY ODPADNÍCH VOD Z OBCÍ HODĚJICE, NĚMČANY, KŘIŽANOVICE,
HERŠPICE A NÍŽKOVICE NA ČOV HODĚJICE

31

16.2.

PŘEHLEDNÁ SITUACE CELÉ LOKALITY, MĚŘ. 1:10000
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16.3.

PŘEHLEDNÁ SITUACE KANALIZACE – OBEC HODĚJICE, MĚŘ. 1:2500
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16.4.

PŘEHLEDNÁ SITUACE KANALIZACE – OBEC NĚMČANY, MĚŘ. 1:5000
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16.5.

PŘEHLEDNÁ SITUACE KANALIZACE – OBEC KŘIŽANOVICE, MĚŘ. 1:2500
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16.6.

PŘEHLEDNÁ SITUACE KANALIZACE – OBEC HERŠPICE, MĚŘ. 1:5000
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16.7

PŘEHLEDNÁ SITUACE KANALIZACE – OBEC NÍŽKOVICE, MĚŘ. 1:2500
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