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Kanali=ačnířádbylvypracoyá2dle§24,vyhlóšlEminisrers\azemědělsruí
kterou ,, prorai/r,ól:;ri.-zzltzooj Šr. ; ,Ódoroárch a kanalizacích'

1. pop§ Úznwiz

L'l'Základní Údaje: 
un aiizace(dale jen VK) je obec Uhynrce,

ie Miroslav B..hy;J,]uxi"r.'n..*aárste služby, Lado 456,

254 0i,tel,/fax,: 02l4l9 50l77

1.2. Charakteristika obce

i;ď *;i; bydlících obyvatel : 250

Počet rodinných domů : 87

Poěet bytových domů : 0-PoÚ.' 
průmýslových objektů : 

0 . ^

OUeuortu r.ybavenost : 1 obchod, 2 restaurace

á tlaková, Každý připojený objekt je vybaven domovní ěerpací

s automatickým píovozem,

1.4. Popis vodního recipientu:

i Název: Radotínský potok_. 
_

,l Hydrologicke čísio povodí:rl-1 1-05-047

i PÍocha povodí: 36,453 km'

i Správce toku: Povodí Vltavy

^ Prutok průměrný Qp, 7?,l Y,
i Průtok minimální Q355: 8-5 Vs

; Kvalita:třída III, 3mg/l BSKs

i3..i,rlr}3§fiT::1áděn1 do silničních příkopů, nebo jsou zasakovány na pozemcích

uživatelů. vk oJvádění dešiových vod neřeší.

1.6.Rozsahčištěníodpadníchv.odvsepticíchashromažďovánívžumpách
Na VK je připojeno 98 % o§ektů " "u.il 

Původní u"roiio,ř*Jii,ty a domovní čov uyty

v průbě-hu-výstavby VK zrušeny,

1.5. Účet kanalizačního řádu: 
iw VK a stanoveni ravidel pro

Úkolem r.*uri,u-Jnit,o řádu je vymezení účelu a kapactWrlr,.xi,:,ffiii,

odvádění oapuáni"r, vod od proa.r""nt,i tak, aby p,ouo, VK byl plynulý, ezpeěný,

Ú"rpo-"nový a ekonomický,



2. TECHNICKÝ popls SToKovB sírĚ:

2.1. Druh kanalizace,údaje o kapacitě a rozsahu:

VK je provedená jako oddílná splašková, tlaková,

Kapacita VK j acitou čov t' 30 m3/den prŮměrně,45 m3/den maximálně'

vk zahrnuje tlakové itorý nere j.ou-un'ujetku obce. Tato zaíízení jsou

spravovánapr řejnékanalízace,
stanice.
na vlastní
cích stanic

provozu zvláštní režim,

VeřejnátlakovákanalizačnísíťjeorovedenaztrubPED50-90mmPN10.PotrubíVKje
uloženo ve veřejn|ch rom"nimČích v hloubce 0,9_1,2 m,

2.2. Situování kmenových stok_

Vi". p}ii"Zené situace vměřítku 1: 500,

2.3. Obiekty na kanalizaci:
Na síti VK jsou "*řŇ l 9{1zn*ňovací 

a zavzdušňovací komory

osazené automatický mi zavzdllšňovacími a odvzdušňovacími ventily

SCHMIEDING.

2.4. Údaje o počtu obyvatel:

Poěet obyvatel napojených nakalalizaci " 230

boť většina objektů je zásobována z vlastních

v případě n"ďo,t"t,ené vydatnosti vlastních

ské vybavenosti,

Průměrná potřeba Qdp
250 ob. x 80I/d
vybavenost 250 ob, x 20l/ob,d

typu: BVS - OZY
pro odpadní vodu

Celkem:

l8.4 m3/d
5,0 m3/d

23,4 m] ld

2.6. Počet a délka kanalizačních přípojek

Početpřípojek 87

Délka připojek : 80 m



3. CIIARAKTERISTIKA ČOV

3.1. Kapacita ČOV:
ř;ilfrJ denní rnožství Qdp

il;ffi"í denní množství Qdm:

Úanmarni hodinový přítok:

bešťové a balastní vody:

Látkové zatiženi(Lz):
P.n e-a účinnost čištění:

Radotínský potok

III. Třída,3 mg/l BSKs
72,5 Us

8,5 l/s

3.2. Způsob řešeníoddělení dďtbvých vod:

Óá"aj.* a.štb\,ýchvod VK neřeší,

4.ÚDAJEovoDNÍrunrcIPIENTUVMÍSTĚvYPoUŠrĚNÍ:

5. uRČEŇ vBŘnnqp KANALIL^cE

Veřejná r<ala|ilaceieurčenaProodwíděníběžnýchsplaškovýchodpadníchvod.
Zabéžnésplaškove ódpadni vody se ň;rjiffi" oabaa"i 

''ÓaY 
r-^ituiící Provozem WC'

:

l

Zabéžlésplaškové odpadní vody se nepovažují a do veřejné kanalizace nelzevYPouŠtět:

-' ,- Oeďťové a podzemní vody,

ie, hygienické vložky,

iěích odpadků,

, které smíšením se vzduchem tvoří výbušné

ované kyseliny nebo ásady,



ze do VK vypouštět

tímto kanalizačním
el VK a schvaluie

charakteru,

6.PODMÍNKYPRoPŘIPOJENÍoBJEKTU(POZEMKU)NAVK
*,x?Ť# §r";ň "*rffJiil: x,*TJl Ťil,""T,li

o"onu"l#,o'

í;3*ffil'iTl;-:,ifr,jLlfi ď!,ffJ'l;i"*"Tř"případě,žesplňujepožadavky

ó.3. V pŤípadě sporu o ňzenipřípojky rozhoduje vodoprávní úřad,

6.4. vypouštění odpadních vod bezltzaiíení smlouvy j'-neonrávněné a producent muže být

pokutován a" *Oii"T,á"i,p,,e"e ve vodním hospodářswí,

ó.5. odboěku z vk může ďídit porrze provozovatel, nebo jím pověřená odborná firma a to na

;Ú;ň;"ducenta (odběratele),

?. všEoBEcNE poD,!íi|5:ípRo oovÁoĚŇ ourmNícn voD

" 'ňŘu,JNoU KANALIZACI

7.1.Právaapovinnostiproducentaodpldníchy:l:provozovateleVKstanovízákon
é.274l200ISb, ; ;;;""á".t, " 

tuiurúá.í prt veřejnou potřebu,

7.2.ProvozovatelvKjepouin:lzajistit9dvriděníačištěníodpadníchvodaproducent
(odběratel)1"n"i'"''á-.'."sruzuvpr,atitnahÍadu-,,stoěné...

7.3.odváděníodpadní.}uťly2zemkunebostavbyjesplněnookamŽikemvtokuodpadních
vodzkanalizační přípolky oo vN,

oprávněn vypouštět odpadní vody do VK pouze na základě

,* ( popřípadě s "ňfiř;;,-Š*touuu 
musí být uzavřena

ních vod,

7.S,producent (odběratel) je oprávněn vypouštět do vk odpadní vody pouze ve stanovené

kvalitěamnožství 1w_! Ých sprovozováním

lf;.ř,i§TJff l,",":,,Jffiř":^":iXT"J§'[#J,T#r,|JTi"#;;;;;d-n*"iz"
kanalizace rcchiui,

5



7.7. Vlastník nebo provozovatel VK je oprávněn umistbvat na cizi pozemek nebo stavbu

tabulky vymačuj ící polohu kanalízace,

7.8. provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění o{Padních vod bez Předchozího

upozornění jen v případech cana|izace nebo při moŽném

ohrožení zdraví lidí nebo

k přípojce. Dále při prokáuÁnl

prodlení odběratele s placením ,

30 dnů.

s. MĚŘENí vtNožsrví oDvÁDĚxÝcrr oDpADNíctt voD

8.1. způsob měření množství odváděných odpadních vod určuje provozovatel nebo vlastník

způsobů:
zzíizení- průtokoměru,

ch čísel spotřeby vody nebo

do objektu nebo
že je vylouěena

oj pitné nebo užitkové vody,

8.2. odvození produkce odpadních vod od množství dodané pitné vody změřené vodoměrem

nelze použít v případech, kdy vodoměi rrema platný cejch, nebo není zajištěn plombou proti

anetůití - otočení.

služeb a v ostatních pfipadech, kdy nelze

ch způsobů, měří množství odpadních vod

Umístění a typ zaíizeni se určí ve smlouvě

aprovozovatelem.Nedojde.likdohodě,určíumístěníatyp
měřicího zařízenivodoprávní,iria. Úeii.i zařizenipoaiena Úřednímu ověření podle právních

předpisů a toto overwani zajišťuje na své náklady odběratel (producent),

8.4. odběratel, ktery vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných

povo měřit míru znečištění a objem

ášť n ných do kanalizace, vést o nich

edávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal,

8.5.Má-liprovozovebozjistíJizávadunaměřícím
zařízeni,má právo p odběratel je povinen na ákladě

písemné žádosti pro i,. l l_í_ _y^_1. 
sti zajistit přezkoušení měřícího

zaíízeni u autoiizovane zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí Pisemně odběratel

neprodleně provozovateli,

9.PRAVIDLAPRosTANovExÍcnxyZASTOČNE

stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu, Jednosložková forma je součinem

cenydlecenovýchpředpisů.amnoŽswivodyzjištěnédleodstavce8-měřenimnožství
odpadních '.rod.'p.ouozoiatel i" pouinen uzáoróenc na zaÓátku roku vYPracovat v}Poěet



voz v| tejpozději do

ou cenu se

e§T t, výpočet a

předll
vyúčtování cenyJe r __ J4..nn   /_

tO.lZvLÁŠrNÍnBŽrvrPRovoZUDoMovNÍcrrčBnpn.cÍcg
STANrC

V případě, že technolo gícké zaíizení čerpací stanice je v majetku obce' Platí Pro jejich Provoz

tato pravidla: 
.. k odběratele_producenta 

za účelem

10.1. Provozovatet je oprávněl ::tupouu' 
na pozeme

kontroly *Uo t,O,Zřv 

","t,il"r" 

gického zaíizelí,

10.2. Provozov l je polinen ,alistitna 
svť!,i,kJ"d poruchovo9 s,lužůu a odstranění

poruchy nu i.,.toltogickém ;i,ili i"ilh"d#"ř;;úÁ;;i Ávady na poruchový

10.3. Zaporvc ř;"h""t"tckého zařizeli se nepovažuJe :

o Výpadek napájení r o

: )m-:,"*5;11:ř:;,"_ čerpadla (válec s pryžovým statorem),

10.3. provo zovate|není povinen zaj :JJJTr["Je1::1illuu,","*,

' 'atumut 1!Ll,-. l,+aré ce n€ vody, nebo 1eltcn

10.4. Provozovatel (vlaslnik) je oprávněn demontovat technologické zaÍizem domovní

iě.p*i "*l," 
v těchto případech 

acením náhrad za,,§točné", ̂
^u,^ Áne_hÁz,

; trřllfr,"*,,*.", elektrické*rj:§ij xiťůI'#l|ť"' 
ofiPojkY se zjistí

zixady,kteréby"".u"u;;'';ř.fiil*ot,toy"f;Ňťno"*iteótrnotogického
zaíizěnía producent tyto' ávady přes upozornění neodstrani'

10"5. Dodavku el.energie, čištění jímkry,.lištění čerpadla a ptovákových spínaěů zajišťuje na

svůj náklad **""r (pr'oducent-odběratel ),

10.6. pokud došlo k poškození nebo ztrátě technologic kého zaíízení činností producenta nebo

třetí osoby, je provo zovatel(;il;ikioprávncn'ilil;;,,u-"ouc'xeli 
Úhradu nákladŮ

"y""ráZ""Y|ň "á 
od,t,un éni záv ady,

l0.7. pokud došlo k ucpání nebo poškození čerpadla, armatur,::b: PlovákovYch sPÍnaČŮ

vlivem látt k které se nepov ;,ji #ilil^;jp"ili vodY (zemina' Píiek' Pevné PředmětY'



plasty, textilie, nadměrné množství tuků nebo olejů apod,), je provozovatgl (vlastnik)

oprávněn požadovaina odběrateli úhradu nákladů 
"ynutoz,nych 

na odstranění závady,

7. producent je povinen uhradit provozovateli (vlastníkovi) náklady na ,,marný" výjezd

k nahlášené poruše (pokud nahlášená porucha t ebyla zjištěna). .

11. způsoB KoNTRoLy DoDRžovÁNí KANALIzačNírro ŘÁou

l1.1. provozovatel provádí kontrolu dodržování kanalizaČniho řádu u ProducentŮ

pďrmyslových oopaái"t uJ, nebo u objektů občanské vybavenosti nejméně 1 x ročně,

l1.2. u objektů urěených ktrvalému_bydlení nelo Irekreaci 
provádí provozovatel kontrolu

*;.; pťpadě p"d;H; na porusení ůstanovení tohoto kanalizačního řádu,

l1.3. V lenýchláteknebonepovolenýchkoncentrací

znečiště producenta kontrolní vzorek odpadních vod

a zajistí

sepíše provozovatel s odběrem protokol,

l1.5. JsouJi a odběratelem rozpory ve věci rozboru vzorků odpadních

vod provádí odeúianýcrr u"oú ódpadních vod kontrolní laboratoř

stanovená zvl isem,


