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Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : 
 
 
Vlastník kanalizace:      Obec Velké Přílepy 
 
 
 
 
dne .....................................   ..................................................... 
          razítko a podpis 
 
 
 
Provozovatel kanalizace:     Stavokomplet, s.r.o. 
 
 
 
 
dne .....................................   ..................................................... 
          razítko a podpis 
 
 
 
 
 
 
 Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  
příslušného  vodoprávního  úřadu, OŽP MěÚ Černošice :  
 
 
č. j. ..........................................  ze dne ................................ 
 
 
 
 
      ..................................................... 
          razítko a podpis 
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1.  TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 
Název obce a příslušné 
stokové sítě 

 
KANALIZACE OBCE VELKÉ PŘÍLEPY 

identifikační číslo 
majetkové evidence 
stokové sítě 

 
2105-779369-00241806-3/1 

identifikační číslo 
majetkové evidence ČOV 

 
2105-779369-00241806-4/1 

   
Vlastník kanalizace  
a ČOV : 

 
OBEC VELKÉ PŘÍLEPY 

IČ :  00241806 
Sídlo :  Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, 

 
   
Provozovatel kanalizace a 
ČOV : 

 STAVOKOMPLET spol. s r.o. 
 

IČ :  47052945 
Sídlo :  Zápy, Královická  251,  250 01 Brandýs n.L. – Stará Boleslav 
   
Povolení k nakládání :  Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 

č.j. MUCE 43284/2013 OZP/V/Kut-R z 8.10.2013 
   
Zpracovatel kanalizačního 
řádu : 

 RNDr. Václav Dubánek 
Ing. Zdeněk Dlouhý 
Ing. Petra Janská 

 
Datum zpracování : 

  
15.12.2013 
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2.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

2.1.  CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 
Kanalizační řád navazuje na předcházející dokument z roku 2003 jemuž vypršela platnost ke 

dni 20.11.2013. Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce 
Velké Přílepy všemi napojenými producenty odpadních vod uvedenými nebo neuvedenými výčtem 
v tomto kanalizačním řádu a to tak, aby zejména : 
 
- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 
- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a souvisejících objektů, 
- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v městské čistírně odpadních vod a 

dosaženo vhodné kvality kalu, 
- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných 

producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 
- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a čistírny 

odpadních vod, 
- byl vytvořen právní a technický rámec pro uzavírání smluv mezi vlastníkem kanalizace, popř. 

provozovatelem kanalizace a odběratelem (producentem odpadních vod). 
 

Účelem kanalizačního řádu pro stokovou síť obce Velké Přílepy je stanovení podmínek a 
množství odpadních vod, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do 
kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění 
v souladu s vodohospodářskými a právními normami a to tak, aby byly plněny podmínky 
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

 
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: 
 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména §9, §10, 
§14, §18, §19, §32, §33, §34, §35) ve znění posledních platných novelizací 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména §16) ve znění posledních novelizací a zákona 
č.150/2010 Sb. ve znění posledních platných novelizací 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., (zejména §9, §14, §24, §25, §26) ve znění poslední novelizace č. 
120/2011 Sb. 
 

2.2.  VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na 

kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§10 
zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle §33, §34, §35 zákona č. 274/2001 Sb. 

 
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do 

kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo 
zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. 
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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 přesahujícím povolené 
míry znečištění, je producent odpadních vod povinen odpadní vody před vstupem do 
kanalizace předčišťovat. 

 
d) Vlastník kanalizace je povinen podle §25 vyhlášky 428/2001 Sb. v aktuálním znění změnit 

nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. V případě změny 
technických a právních podmínek nebude nezbytné zpracovávat aktualizaci celého 
kanalizačního řádu, ale postačí doplněk KŘ s postupným číslováním platný do doby vypršení 
platnosti KŘ stanovené VPR. 

 
e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod 

kanalizací mezi vlastníkem, popř. provozovatelem kanalizace a odběratelem (producentem 
odpadních vod). 

 
f) Provozovatel kanalizace shromažďuje technické podklady pro revize kanalizačního řádu tak, 

aby tento dokument vyjadřoval po aktualizaci současnou provozní, technickou a právní 
situaci. 

 
g) Další povinnosti vyplývající z textu platného kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících 

kapitolách. 
 
Provozovatel má právo na úhradu přiměřených nákladů dle §20 zákona 274/2001 Sb. 

v aktuálním znění (stočné) souvisejících s odvodem a čištěním odpadních vod z bytového fondu, 
odpadních vod vznikajících při výrobní činnosti a v zařízeních občansko-technické vybavenosti 
odváděných veřejnou kanalizací. Zpoplatnění také podléhají vody srážkové a povrchové nebo 
obdobně vody podzemní a drenážní odváděné veřejnou kanalizací z areálů podnikatelských 
subjektů. 

 

3. POPIS ÚZEMÍ 

3.1. CHARAKTERISTIKA ODKANALIZOVANÉHO ÚZEMÍ 

 
Obec Velké Přílepy se nalézá asi 12 km severozápadně od centra Prahy, na území 

Středočeského kraje, v bývalém okrese Praha – západ. Obcí prochází silnice č.240 Praha – 
Horoměřice – Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem. Centrum obce se nalézá v údolí v 
nadmořské výšce 282 m n.m., severozápadní a jižní okraje obce s novou sídelní zástavbou jsou 
v nadmořské výšce 301 – 307 m n. m.  Obcí protéká od západu k východu v centru obce 
zatrubněný Podmoráňský potok, číslo hydrologického pořadí 1-12-02-18.  

V souvislosti s významným rozvojem obce v poslední dekádě  se zvýšil ke dni 30.7.2013 počet 
trvale hlášených obyvatel na 3122. Charakter zástavby se postupně změnil ze zemědělského na 
příměstský sídelní typ tvořený převážně rodinnými obytnými domy, ve kterých sídlí převážná část 
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populace obce. Zbývající obyvatelé jsou soustředěni v bytových domech nedaleko centra obce. Na 
území obce nejsou k dispozici průmyslové zóny ani významnější průmyslové podniky. 

Z dostupné lékařské péče je v obci pouze ordinace obvodního lékaře MUDr. V. Havlová, 
praktický lékař, Nová 767, Velké Přílepy. V obci není dostupná lékárna, zubní ordinace ani 
nemocniční zařízení. 

Mezi významnějšími objekty občanské vybavenosti obce lze uvést mateřskou školu Jablíčko  
Na Parcelách 250, Velké Přílepy a základní školu Pražská 38 se školní jídelnou.  Obec disponuje pro 
sportovní vyžití fotbalovým stadionem, klidová zóna je v parku v centru Velkých Přílep. 
Významnější ubytovací zařízení na území obce nejsou, pouze penzion Jasoň a ubytovna Kamýk 
s kapacitou 30 lůžek. Z dostupných restauračních a stravovacích zařízení lze uvést restauraci U 
Korychů, Pražská 45, restauraci Na Špejcharu, Kladenská 18, Bowling Beyk, Kladenská 18, a 
pizzerii/restaurant Peškova 826, Velké Přílepy. Z běžných služeb jsou na území obce k dispozici CK 
Pretty Tour, služby zaměřené na provoz počítačů nebo strojů na čištění koberců apod. 

Zásobování pitnou vodou je realizováno z obecního vodovodu pro veřejnou potřebu. Na 
vodovod je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel 3122, a to 1006 přípojkami.  Průměrná denní 

spotřeba pitné vody byla v roce 2012  361 m3.den-1, specifická spotřeba 131 l.os-1.den-1. 
Stoková síť v obci byla budována ve 4 historických etapách. Nejstarší část veřejné kanalizace 

se stářím nad 25 let zahrnuje centrum obce. V roce 1993 – 1997 byla stoková síť rozšířena 
odkanalizováním obytné zástavby H-Systému jižně od ČOV. Dále pokračovala výstavba 
v severozápadní části obce splaškovou kanalizací z let 1998 – 2002, poslední etapa rozvoje stokové 
sítě byla realizována v letech 2002 – 2009 pokračováním výstavby RD jižním směrem.  

Splaškové vody z obce od 2747 tj. 88% trvale bydlící populace jsou sváděny do kanalizační 
sítě viz. obr.1, která je řešena jako kombinovaná, v centru obce jednotná, v nových okrajových 
částech obce jako oddílná se 4 čerpacími stanicemi splaškových vod, jedním dešťovým 
oddělovacím objektem a 1016 PE kanalizačními přípojkami. Průměrná denní produkce odpadních 

vod ve stokové síti obce Velké Přílepy včetně obce Úholičky byla v roce 2012 633,6 m3.den-1.  
Z údaje vyplývá relativně vysoký podíl balastních a dešťových vod natékajících na ČOV Velké 
Přílepy. 

Odpadní vody jsou svedeny společně s odpadními vodami z obce Úholičky na obecní ČOV o 
kapacitě 2500 EO. Po vyčištění jsou odpadní vody z ČOV vypouštěny do recipientu Podmoráňský 
potok, číslo hydrologického pořadí 1-12-02-18. Velké Přílepy.  

 

3.2.  ODPADNÍ VODY 

 
V obci Velké Přílepy lze rozdělit odpadní vody vnikající do veřejné kanalizace na : 

 
a) odpadní vody vznikající v bytovém fondu, 
b) odpadní vody vznikající při výrobní činnosti, průmyslové výrobě, podniky, provozovny, 
c) odpadní vody vznikající v zařízeních občansko-technické vybavenosti, 
d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), 
e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). 
 
Odpadní vody z bytového fondu -  jedná se o splaškové odpadní vody z domácností - jsou v 
současné době produkovány obyvateli bydlícími trvale na území obce. Pouze v nevýznamném 
objemu jsou odpadní vody z bytového fondu odváděny i do septiků, do bezodtokových 
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akumulačních jímek (žump) nebo domovních ČOV.  Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět 
odpadní vody přes septiky ani žumpy. V případě zřízení domovní kanalizační přípojky je nutno tyto 
objekty po vyčištění a desinfekci sanovat. 
 
Odpadní vody vznikající při výrobní činnosti. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti 
(„průmyslu") - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu: Vody splaškové (ze sociálních 
zařízení podniků) a vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Podniky vykazují poměrně 
velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu výroby, v současné době vznikají 
technologické odpadní vody trvale pouze u některých. Průmyslové odpadní vody vznikají zejména 
v podnicích, provozovnách nebo zařízeních např. : 
 
- Ministerstvo spravedlnosti ČR – věznice Pražská a Slavíčkova, Velké Přílepy 
- ZD Velké Přílepy – administrativa Kladenská 20, Velké Přílepy 
- Jan Jeník – Marmot, laboratoř pro chemickou 

výrobu a služby elektronikům 
Roztocká 145, Velké Přílepy 

- Wet Wipes International s.r.o., akvaristika Podmoráňská 799, Velké Přílepy 
- Makal Ladislav – čistírna peří a výroba lahůdek Pražská 216, Velké Přílepy 
- Jiří Fejk s.r.o. – autoservis Pražská 116, Velké Přílepy 

- Hlavička Tomáš – Pragokonstrukt Kladenská 21, Velké Přílepy 
- Bláha s.r.o. – stavebniny Pražská 777, Velké Přílepy 
 

U výše uvedených podniků a zařízení lze předpokládat určitý podíl vod technologických. Tyto 
odpadní vody významně ovlivňují kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti.  

V katastru obce sídlí řada podniků a provozoven (IMCO s.r.o., Rybex s.r.o., Žac s.r.o. apod.), 
které nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť.  
 
Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou vody splaškového charakteru, jejichž kvalita se může 
přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem 
producenti odpadních vod ze sféry školství, zdravotnictví a služeb. Vzhledem k objemu 
produkovaných odpadních vod z občanské vybavenosti mohou tyto odpadní vody ovlivnit stejně 
jako odpadní vody vznikající při výrobní činnosti významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.  
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména následující 
vybraní producenti : 
 
Školství  

- Mateřská škola Jablíčko, Na Parcelách 250, Velké Přílepy 

- Základní škola, Pražská 38, Velké Přílepy 
 
Vybraná zdravotnická a sociální zařízení  
Ordinace obvodních lékařů : 

- MUDr. V. Hlavová, Nová 767, Velké Přílepy  
 
Občanská vybavenost a služby 
Vybraná ubytovací zařízení : 

- penzion Jasoň Dvořákova 238, Velké Přílepy 

- ubytovna Kamýk Kladenská 20, Velké Přílepy 
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Vybraná stravovací a restaurační zařízení ve Velkých Přílepech : 
 

- Restaurace U Korychů Pražská 45, Velké Přílepy 

- Restaurace Na Špejcharu Kladenská 18, Velké Přílepy 

- Bowling Beyk Kladenská 18, Velké Přílepy 

- Pizzerie/Restaurant Peškova 825, Velké Přílepy 

- Cukrárna U Tomáše Pražská 216, Velké Přílepy 

- Školní jídelna základní škola Pražská 38, Velké Přílepy 

 
Vybrané obchody a další služby : 
 

- Ekolux  Svrkyňská 77, Velké Přílepy 

- Votana – Miroslava Kettnerová  Pražská 239, Velké Přílepy 

- CK Pretty Tour Okružní 1027, Velké Přílepy 

- Aquabest – instalatérství Rybníčku 233, Velké Přílepy 

- Reality Wear s.r.o., Látky Mráz Bratří Čapků 678, Velké Přílepy 

- Computer Lux s.r.o. Škroupova 522, Velké Přílepy 

- Hardware & Software Services – 
Ing. David Přerovský 

Škroupova 493, Velké Přílepy 

 
Odpadní vody z městské vybavenosti mohou obsahovat i vody technologické, ale menší měrou 
ovlivňují složení odpadních vod ve stokové síti.  
 

4.  TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 

4.1.    POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou 

stokovou sítí přiváděny na obecní čistírnu odpadních vod. Páteřní sít' kanalizace tvoří hlavní stoka 
v délce 2,6 km vedená podél potoka a zaústěná na ČOV. Na ni jsou navázány uliční větve dle 
rozdělení ulic v obci Velké Přílepy. 

Celková délka dopravních cest městské stokové sítě je po započtení nově zbudovaných úseků 
14,9 km. Hydrotechnické schéma zájmového území uvádíme na obr.1. Materiálovou skladbu a 
profily stokové sítě uvádíme na schématech obr.2.  

Na obecní stokové síti městské aglomerace je realizováno 1016 kanalizačních přípojek čtyři 
čerpací stanice splaškových vod a jeden oddělovací objekt OK1. Systematické označení stok 
stávající kanalizace není zavedeno.  

Stoková síť je vzhledem k historickému vývoji zbudována v různých profilech: od DN 200 mm 
po DN 800 - 900 mm v historickém centru obce a z různých konstrukčních materiálů. V minulosti se 
využívaly přednostně beton nebo kamenina, novější části jsou zbudovány převážně z hrdlového 
PVC, výtlaky z ČS a tlakové kanalizace jsou z PE. Kontrolní šachty jsou situovány na stokové síti v 
průměrné vzdálenosti 35 – 40 m nebo v místě lomu stoky. Na stokové síti obce Velké Přílepy 
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nejsou zřízeny samostatné proplachovací komory nebo měrné šachty. Místo těchto zařízení se 
k provozním účelům užívají revizní šachty. 

Součástí kanalizační sítě je odlehčovací komora a čerpací stanice splaškových vod 
znázorněné na schématu stokové sítě, které je uvedeno v grafické příloze č.1. kanalizačního řádu. 

 
Obr.1. Hydrotechnická situace obce Velké Přílepy. 

 

 
 

Obr.2. Materiálová skladba a profily stokové sítě. 
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4.2. ODĚLOVACÍ KOMORA OK1 

 
Součástí kanalizační sítě obce je betonová odlehčovací komora zbudovaná v ul. Roztocká na 

hlavní stoce DN 900 v úseku kanalizace před ČOV. Odlehčovací komora OK 1 - poměr ředění (1 + 4) 
Q24. Odlehčuje dešťové odpadní vody natékající ze severní a centrální části obce do 
Podmoráňského potoka. 

 

4.3. ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD 

 
Na obecní stokové síti byly vybudovány 4 čerpací šachty splaškových vod, z toho jedna hlavní 

a 3 podružné. V tabulce 1. uvádíme jejich lokalizace a podrobnější technický popis. 
 

Tab.1. Lokalizace a technické parametry čerpacích  
stanic splaškových vod. 

název 
ulice, umístění, místní 

název 
popis 

ČS 1 Hlavní před ČOV 
ul. Dany Medřické, "lokalita za 
potokem" 

ČS má betonové těleso hloubka ČS je 6 m  průměr ČS 2,5 
m. V čerpací stanici byla osazena 2 čerpadla Flygt 3127.180  
5,9kW. Čerpadla byla za hranicí životnosti, jedno je 
nahrazené  v 11/ 2013 za čerpadlo Hidrostal D04M-EMU1-
DN007X4-GSEQ+NV1A3O-10-5,5kW, v.č. 221599, H=11,5 
m, Q=29,5 l/s, průchodnost 75 mm, hmotnost 114 kg. 
Výtlak PE DN 150 z ČS je veden až do areálu ČOV před 
vypínací komoru a mechanické přečištění. 

ČS 2 Okružní  ul. Okružní 

ČS má těleso z plastu, spodní část tělesa je zdeformovaná 
tlakem podzemní vody. V ČS jsou osazeny  2 ks čerpadel 
Grundfos SEG 40.12.2.50 B, Qmax 18=m3/hod, Hmax= 21 
m. Ovládání ČS zajišťuje řídící jednotka Grundfos CU 212. 
ČS čerpá do gravitační splaškové kanalizace směrem k 
hlavní ČS 1 před ČOV v ul. Dany Medřické. 

ČS 3 Škroupova  ul. Škroupova 

ČS má těleso z plastu, spodní část tělesa je zdeformovaná 
tlakem podzemní vody. V ČS jsou osazeny  2 ks čerpadel 
GRUNDFOS SEG 40.12.2.50B, Qmax 18=m3/hod, Hmax=21 m. 
Ovládání ČS zajišťuje řídící jednotka Grundfos CU 212. ČS 
čerpá do gravitační splaškové kanalizace směrem k hlavní 
ČS 1 před ČOV v ul. Dany Medřické. 

ČS 4 Halasova ul. Halasova 

ČS je osazena 2 ks čerpadel HCP typ BF 21 UN 400, 0,75 
kW, Hmax=12,5 m Q max=12 m3/hod, čerpadla byla osazena 
6.11.2012. Ovládání ČS zajišťují plovákové spínače a řídící 
jednotka SIEMENS LOGO. Výtlak z ČS je DN 50, ČS slouží 
pro 5 rodinných domů. 

 

4.4.    HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
 

Pro obec Velké Přílepy je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 122 
(l.s-1.ha-1). Průměrný srážkový úhrn v oblasti je 670 mm/rok, průměrný počet srážkových událostí 
je 82, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,40 dle místní morfologie. Výměra katastru 
5,66 km2, odhadovaná plocha intravilánu obce 1,0 – 1,1 km2. 
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Celkový počet trvale bydlících obyvatel ve městě je v současnosti 3122, 
z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 2747. Při současném, celkovém množství spotřeby vody 
z veřejného vodovodu 361 m3.d-1, představuje specifický odběr na 1 připojeného obyvatele 131 
l.os.d-1,  tomu odpovídá reálná specifická produkce odpadních vod na 1 připojeného obyvatele 131 
l.os.d-1. 
 

Obr.3. Časový průběh denní produkce splaškových vod (Provod, 2009). 

 
 

4.5. GRAFICKÁ PŘÍLOHA 

  
Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o objektech kanalizace a vybraných 

producentech odpadních vod uvedených pod následujícím číselným označením : 
 
Tabulka 2. 

číslo 
producenta producent 

číslo 
producenta producent 

1 
Ministerstvo spravedlnosti ČR – 
věznice 

6 Jiří Fejk s.r.o. – autoservis 

2 ZD Velké Přílepy – administrativa        7 Hlavička Tomáš – Pragokonstrukt 

3 
Jan Jeník – Marmot, laboratoř 
pro chemickou výrobu a služby 
elektronikům 

8 Bláha s.r.o. – stavebniny 

4 
Wet Wipes International s.r.o., 
akvaristika 

9 Mateřská škola Jablíčko 

5 
Makal Ladislav – čistírna peří a 
výroba lahůdek 

10 
Základní škola Pražská 38, školní 
jídelna 

 

Časový průběh denní produkce splaškových odpadních vod 
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5.  ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD  

5.1. KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  
 

ČOV Velké Přílepy se skládá ze dvou technologických linek na něž natéká splašková voda 
zbavená hrubých nečistot z rozdělovacího objektu. V tabulce 3. uvádíme návrhové parametry 
technologie dle projektové dokumentace : 
 

Tabulka 3. Návrhové parametry technologie. 

ukazatel ČOV  

EOBSK5 2500 

Qd [m
3.d-1] 495 

Qh [m
3.h-1] 38,5 

dop. konc. kalu [g.l-1] 4 

 orientační stáří kalu [den] 25 

objem aktivace [m3] 700 

plocha DN [m2] 231 

objem kalojemu [m3] 70 

zásobní objem kalojemu [den] <15 

látkové zatížení mg.l-1 kg.d-1 

BSK5 293 150 

CHSKCr 586 300 

NL 269 137,6 

Ncelk 54 27,7 

jakost na odtoku „p“ mg.l-1 „m” mg.l-1 

CHSKCr 80 100 

BSK5 15 30 

NL 20 30 

N-NH4 3 5 

Ncelk 20 25 

 

5.2. LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 

 
Rekonstrukce ČOV Velké Přílepy byla povolena Okresním úřadem Praha – západ, referátem 

životního prostředí pod čj. Vod. 235-5415/94/02/Liš ze dne 24.4.1995 a Vod. 235-3689/00/R-Šc. 
Kolaudační rozhodnutí na 1. etapu rekonstrukce ČOV bylo vydáno Okresním úřadem Praha – 
západ, referátem životního prostředí pod čj. Vod.235-3102/1/02/R-Kou dne 29.11.2002. 
Intenzifikace ČOV na 2500 EO  byla povolena za účelem odstranění havarijního stavu rozhodnutím 
městského úřadu v Černošicích ze dne 24.8.2009  pod čj. ŽP/MEUC-033618/2009/V/Bru-R. Po 
ukončení intenzifikace 2500 EO a následného zkušebního provozu bylo vydáno OŽP městského 
úřadu v Černošicích vodoprávní rozhodnutí č.j. MUCE 43284/2013 OZP/V/Kut-R z 8.10.2013 
s limity uvedenými v tabulce 4. 
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Tabulka 4. Limity platného vodohospodářského rozhodnutí. 

průtoky ukazatel m3 m3.h-1 l.s-1 

průtok průměrný denní Qp  - - 8,9 

průtok maximální Qmax - - 12,9 

měsíčně maximální Qměsíc 30 996 - - 

ročně Qrok 250 000 - - 

znečištění ukazatel 
hodnota „p“ 

mg.l-1 
hodnota „m“ 

mg.l-1 
množství v odtoku 

t.rok-1 

Znečištění dle BSK5 BSK5 20 30 5,0 

Znečištění dle CHSKCr CHSKCr 80 120 20,0 

Znečištění dle NL NL 20 30   5,0 

Znečištění dle N-NH4 N-NH4 15 30* 3,75 

Znečištění dle Pcelk Pcelk 3 8 0,75 

Znečištění dle Ncelk Ncelk bude sledován 
* platí pro období s teplotou odpadní vody na odtoku z aktivace vyšší než 12oC 

 

5.3. POPIS A SPECIFIKACE TECHNOLOGIE 

 
Na ČOV Velké Přílepy jsou přiváděny splaškové odpadní vody z obcí Velké Přílepy 

z kombinované a Úholičky z oddílné kanalizace. Z obce Velké Přílepy je odpadní voda přivedena 
gravitační stokou a výtlačným řadem z ČS 1 „lokalita za potokem“, z obce Úholičky je odpadní voda 
čerpána z ČS  výtlačným řadem před vypínací komoru. 

ČOV Velké Přílepy byla vybudována v r. 1982 jako mechanicko - biologická ČOV. Jednalo se o 
typ SIGMA kombiblok o kapacitě 1300 EO. Po r. 1990 byla ČOV majetkově převedena na obec 
Velké Přílepy.  Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu zařízení zajistila obec Velké Přílepy 
rekonstrukci ČOV. Rekonstruovaná ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2002. V rámci 
rekonstrukce bylo realizováno nové mechanické předčištění – lapák písku, strojně stírané česle a 
bylo nahrazeno stávající aerační zařízení turbíny BSK Sigma Gigant za jemnobublinovou aeraci 
s dmychadlovým agregátem. Po rekonstrukci byla v provozu jen jedna aktivační nádrž a dvě 
dosazovací nádrže. Byla zprovozněna uskladňovací nádrž kalu na přebytečný aktivovaný kal.  

Aktuální dispozice ČOV pochází z roku 2009, kdy z důvodu nedostatečné kapacity ČOV byla 
dokončena intenzifikace technologie na kapacitu 2500 EO. V rámci intenzifikace 2500 EO byly 
využity všechny disponibilní stavební objekty ČOV v následující skladbě : 
 
- dešťový oddělovač, vypínací objekt,  
- česlicový kanál, mechanické předčištění a strojně a ručně stírané česle, 
- vertikální lapák písku, prům. 800 mm, hl. 3700 mm, 
- rozdělovací objekt, 
- 2 x směšovací aktivační nádrž míchaná vzduchem o celkovém užitném objemu 2 x 350 m3, 
- 4 x dosazovací nádrže – půdorys 7,6 x 7,6 m a hloubka 5,4 m s  jímkou vraceného 

aktivovaného kalu, 
- měrný objekt na odtoku, 
- uskladňovací kalová nádrž o objemu 70 m3, 
- provozní objekt obsluhy se sociálním zázemím a dmychárna. 
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Obr.4. Technologické schéma ČOV Velké Přílepy 2500 EO. 
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Odpadní vody z  obcí Velké Přílepy a Úholičky  jsou  přivedeny  přes vypínací objekt na 
mechanické předčištění  ČOV, na ručně stírané česle s česlicemi 30 mm a jemné strojně stírané 
česle 10 mm s ručně stíranými česlemi 20 mm v obtoku česlicového kanálu a vertikální lapák písku.  

Z mechanického předčištění odpadní voda gravitačně natéká do rozdělovacího objektu 
s rozdělovacím poměrem 1:1 a odtud do dvou aktivačních nádrží - nitrifikací jednotlivých 
biologických linek. V aktivačních nádržích biologických linek je směs aktivovaného kalu a splašků 
provzdušňována aeračními elementy ASEKO v  přerušovaném režimu.  

Zdrojem vzduchu pro provzdušňovací systém ASEKO A-109 nitrifikační nádrže 1 je dmychadlo 
umístěné v protihlukovém krytu na volném prostranství poblíž nádrže, pro provzdušňovací systém 
ASEKO A-109 nitrifikační nádrže 2 je dmychadlo umístěné v dmychárně ČOV.  

Aktivační směs z nitrifikačních nádrží přetéká gravitačně do 4 dosazovacích nádrží 
příslušných biologickým linkám. V dosazovacích nádržích se biologicky vyčištěná odpadní voda 
sedimentací oddělí od aktivovaného kalu. Takto vyčištěná voda odtéká přes pilovitou přepadovou 
hranu s nornou stěnou do odtokového žlabu a odtud potrubím do měrného objektu a následně do 
recipientu Podmoráňského potoka.  

Vyčištěná odpadní voda odtéká z dosazovacích nádrží přes měrný objekt osazený 
Thomsonovým přelivem, ultrazvukovým čidlem a registrační jednotkou Fiedler M2001. 

Usazený vratný kal z dosazovacích nádrží je přepouštěn plovákovým mechanismem do 
čerpací stanice vratného kalu a odtud je pomocí kalových čerpadel dopravován zpět do aktivačních 
nádrží.  Přebytečný kal se odtahuje z čerpací stanice vratného kalu ponorným kalovým čerpadlem 
do zásobní kalové nádrže 70 m3. Odtud je zahuštěný kal po oddělení kalové vody do jímky 
vratného kalu odvážen fekavozem ke strojnímu odvodnění. 

Provozní objekt ČOV a dmychárna jsou zděné jednopodlažní budovy kryté pultovou 
střechou. Ve vytápěném provozním objektu je místnost obsluhy s hlavním rozvaděčem v zádveří, 
rozvaděčem čerpadel vratného kalu a sociálním zázemím. Technologická voda a užitková voda pro 
zásobování provozu ČOV je čerpána automatickou čerpací stanicí z hydrogeologického jímacího 

vrtu S-1 hl. 23,2 m,  254 mm na přiléhajícím pozemku.  
 

6.  ÚDAJE O RECIPIENTU 
 
Čištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Podmoráňského  potoka dle rozhodnutí o 

vypouštění, které vydal  Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí č.j. MUCE 
43284/2013 OZP/V/Kut-R z 8.10.2013. Limity pro jakost vypouštěných odpadních vody byly vydány 
v souladu s Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. v platném znění.  

Recipientem ve smyslu rozhodnutí je Podmoráňský potok, říční km 2,900, číslo 
hydrologického pořadí 1-12-02-018, identifikační číslo vypouštění vody 124238, správce Povodí 
Vltavy s.p., břeh – levý, Q355  0,6 l/.s-1. 
 

7.  SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 
 
Do veřejné kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění vnikat 

následující zvlášť nebezpečné kap.7.1. nebo nebezpečné látky kap.7.2., které ve smyslu tohoto 
zákona nejsou odpadními vodami.  
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Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v příloze  1.  zákona,  ostatní látky náležející 
do uvedených skupin kap.7.1. a 7.2. v tomto seznamu výčtem neuvedené se považují za 
nebezpečné látky. 

 

7.1.  ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 

prostředí. 
2. Organofosforové sloučeniny. 
3. Organocínové sloučeniny. 
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí, nebo jeho vlivem. 
5. Rtuť a její sloučeniny. 
6. Kadmium a jeho sloučeniny. 
7. Persistentní minerální oleje a persistentní 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. 

 

7.2.  NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 
Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 
 
1.   Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 
 

1. Zinek  6. Selen  11. Cín   16. Vanad 
2. Měď  7. Arzen  12. Baryum  17. Kobalt 
3. Nikl  8. Antimon  13. Berylium  18. Thalium 
4. Chrom  9. Molybden  14. Bor   19. Telur 
5. Olovo  10. Titan  15. Uran  20. Stříbro 

 
- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
- 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. 

- 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. 

- Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
- Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 
- Fluoridy. 
- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany. 
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- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované 
komposty. 

 
Dále do stokové sítě nesmí vniknout látky,  pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu 

povoleného nakládání,  které mohou mít nepříznivý vliv na proces biologického čištění odpadních 
vod : 

 
- látky povrchově aktivní, detergenty 
- látky infekční, 
- jedy, 
- žíraviny, 
- výbušniny, 
- herbicidy, 
- hořlavé látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří 
- výbušné, dusivé nebo otravné směsi, 
- ropné látky C10-40 v koncentraci před vtokem do kanalizace vyšší 10 mg.l-1, 
- látky působící změnu barvy vody, 
- neutralizační kaly, 
- zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod, 
- látky narušující materiál stokových sítí, 
- uliční nečistoty a posypové prostředky : 

- soli použité při zimní údržbě komunikace v množství přesahujícím v průměru za zimní 
období koncentraci 250 mg.l-1 Cl-, 

- uliční nečistoty v množství přesahujícím 500 mg.l-1 NL splaškových vod - tato množství 
se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě, pokud se jedná o uliční nečistoty, vždy 
při vyprázdněném koši a usazovacím kalovém prostoru vpusti, 

- jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě nebo ČOV popřípadě 
obyvatelstva. 

 

8. STANOVENÍ NEJVYŠŠÍ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

8.1. STANOVENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ   

  
Nejvyšší přípustné limity pro vypouštěné průmyslové odpadní vody jsou stanoveny v souladu 

s vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění : 
 
Tabulka 5. Ukazatele nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod. 
 
Ukazatel    Symbol          Maximální koncentrační limit (mg.l-1) 
                                                                                    v 2 hodinovém (směsném) vzorku 
Základní ukazatele 
reakce vody      pH     6,0 - 9,0  
teplota     T             max. 40°C 
biochemická  spotřeba kyslíku BSK5     400 
chemická spotřeba kyslíku   CHSKCr      800 
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nerozpuštěné  látky   NL          500 
rozpuštěné anorganické  soli  RAS     1200 
dusík amoniakální   N-NH4

+        45 
dusík celkový    Ncelk.      60 
fosfor celkový    Pcelk.      10 
 
Anionty 
chloridy    Cl-       250 
sírany     SO4

2-       300 
fluoridy    F       1,0 
kyanidy snadno uvolnitelné  HCN       0,1 
kyanidy veškeré   CNcelk       0,7 
sulfidy, sulfan    H2S, S2          0,1 
 
Tenzidy 
tenzidy aniontové   PAL-A       10 
tenzidy neiontové          10 
 
Halogeny  
adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX      0,1 
AOX (v případě povinného zabezpečení odp. vod chlorováním a deemulgační stanice) 1,0 
 
Těžké kovy 
stříbro      Ag       0,05 
kadmium    Cd       0,02 
hliník     Al       3,0 
arsen     As       0,1 
baryum    Ba       2,0 
chrom celkový    Crcelk       0,2  
chrom  šestimocný   Cr 6+       0,05 
rtuť     Hg       0,01 
měď     Cu       0,2 
nikl     Ni       0,1 
olovo     Pb       0,1 
selen     Se       0,02 
zinek     Zn       2 
Organické látky 
extrahovatelné látky   EL       75 
C10-C40 uhlovodíky 
(NEL – GC)    C10 - C40       10 
fenoly jednosytné   FN1       10 
    
Aromáty (BTX) 
benzen                      0,5 
toluen            0,5 
xylen            0,5 
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Chlorbenzeny 
chlorbenzen           0,1 
dichlorbenzen           0,01 
hexachlorbenzen          0,0005 
1,2,4- trichlorbenzen          0,005 
 
Chlorované uhlovodíky (pouze v případě, že suma nepřekročí základní limit pro AOX)  
tetrachlormetan          0,01 
trichlormetan           0,01 
1,2-dichloretan          0,1 
1,1,2-trichloretan          0,01 
1,1,2,2-tetrachloretan         0,1 
1,2,cis-dichloretan          0,01 
 
Chlorfenoly 
2-monochlorfenol          0,001 
2,4-dichlorfenol          0,001 
2,4,6-trichlorfenol          0,001 
pentachlorfenol          0,01 
 
Polycyklické aromáty 
Polychlorované bifenyly PCB            0,0001 
Polycyklické aromatické uhlovodíky  PAU         0,1 
Naftalen           0,5 

 
Výše uvedené míry znečištění se netýkají splaškových odpadních vod - viz  §16 písm. b) 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění. 
Do kanalizace je zakázáno, pokud není stanoveno smlouvou mezi provozovatelem a 

odběratelem jinak, vypouštět odpadní vody nad rámec v tabulce 5. uvedených koncentračních a 
bilančních limitů (maxim).  

 

8.2. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ MAXIMÁLNÍCH KONCENTRAČNÍCH LIMITŮ PODLE        
TAB. 6. 

 
Na základě smluvního ujednání mezi provozovatelem a odběratelem se mohou po posouzení 

provozních a technických podmínek pro pravidelně sledované odběratele aplikovat podle výše 
uvedené vyhlášky, přílohy č.15 a bodů 1. až 6. v ní uvedených, limity maximální přípustné míry 
znečištění odpadních vod dle tabulky 6. KŘ s tím, že provozovatel ve smluvním vztahu přiměřeně 
uplatní zvýšené náklady na čištění odpadních vod vznikajících při výrobní činnosti, průmyslové 
výrobě, v podnicích nebo provozovnách nebo v zařízeních občansko-technické vybavenosti jako 
školy, hotely, ubytovny, restaurace, vývařovny, obchody nebo zařízení obdobného charakteru 
s výjimkou odpadních vod z občanské bytové zástavby.  

Bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele nelze pro odběratele uplatnit limity maximální 
míry znečištění podle tabulky 6.  
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Vlastník nebo provozovatel kanalizace může podle § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. v 
platném znění po zvážení provozních a technických podmínek dát na omezenou dobu souhlas k 
vypouštění odpadních vod do kanalizace v rámci příslušných smluvních vztahů i tehdy, když 
některé koncentrační limity dle tabulky 5., nebo 6. budou překročeny. Přitom je povinen vždy 
respektovat stanovisko vodoprávního úřadu a dbát na to, aby zejména nedošlo k poškození a 
ohrožení vodního recipientu, provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod.  

Omezenou dobou se rozumí zánik podmínek, za nichž bylo možné výjimku nad rámec limitů 
míry znečištění dle tabulky 5. nebo 6. v rámci smluvního vztahu odběrateli poskytnout.  

Zvýšené náklady na čištění z důvodu překročení nejvyšších přípustných limitů míry znečištění 
průmyslových odpadních vod dle tabulky 5. provozovatel uplatní v souladu s ustanovením bodu 6. 
přílohy č. 15. vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění! 

Při posouzení provozních a technických podmínek umožňujících uplatnění max. 
koncentračních limitů podle tab. 6. provozovatel vychází zejména z množství,  jakosti a charakteru 
vypouštěných průmyslových odpadních vod, z umístění spotřebitele na stokové síti, z kapacitních 
možností stokové sítě a technologie městské ČOV s přihlédnutím k účinnosti a efektivitě čištění a 
k dosažitelnosti platných odtokových limitů!  

 
Tabulka. 6. : Maximální koncentrační limity. 
 

ukazatel symbol 
Maximální koncentrační limit (mg.l-1) 

v 2 hodinovém (směsném) vzorku 
reakce vody pH 5 – 10 
teplota T      max. 40°C 
biochemická spotřeba kyslíku BSK5 1 400 
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 2 800 
dusík amoniakální N-NH4

+ 160 
dusík celkový Ncelk 200 
fosfor celkový Pcelk 20 
rozpuštěné látky RL 2 800 
nerozpuštěné látky NL 900 
rozpuštěné anorganické soli RAS 2 400 
sírany SO4

2- 600 
chloridy Cl- 500 
fluoridy F- 4,0 
kyanidy veškeré CNcelk  1,0 
C10-C40 uhlovodíky 
(NEL – GC)  

C10-C40 16 

extrahovatelné látky  EL 160 
fenoly jednosytné FN 1 20 
aniontové tenzidy PAL – A 20 
kationtové tenzidy PAL – K 4 
neiontové tenzidy PAL – N 20 
adsorbovatelné organicky 
vázané halogeny 

AOX 0,30 

arzen As 0,2 
kadmium Cd 0,04 
chrom celkový Crcelk. 0,4 
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chrom šestimocný Cr6+ 0,2 
kobalt Co 0,02 
měď Cu 0,5 
molybden Mo 0,02 
rtuť Hg 0,02 
nikl Ni 0,2 
olovo Pb 0,2 
selen Se 0,02 
zinek Zn 4,0 

 
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) dle 

tabulky 5. nebo 6., 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. v platném znění).  
 Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle 
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

 

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., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. a 
vyhlášky 293/2002 Sb. v platném znění. 

Vypouštěné objemové množství odpadních vod je průběžně zjišťováno na odtoku z ČOV 
Velké Přílepy v měrném objektu se zabudovaným Thomsonovým přelivem, ultrazvukovým čidlem a 
registrační jednotkou Fiedler M2001.   

 
U producentů se množství vypouštěných odpadních obvykle stanoví podle předpokladu, 

že z nemovitosti odtéká stejné množství, jaké bylo dodáno z veřejného vodovodu a změřeno 
vodoměrem osazeným na vodovodní přípojce (u vícebytových objektů tzv. „patní vodoměr“), nebo 
vodoměrem osazeným na vlastním zdroji užitkové vody. Objemová produkce splaškových 
odpadních vod bude zjišťována z údajů vodného. 

 
Pokud neexistuje dodávka vody z veřejného vodovodu je provozovatel kanalizace oprávněn 

požadovat osazení vodoměru na zdroj pitné a užitkové vody, který producent využívá. Jinak (není-li 
osazen případně není funkční vodoměr) lze určit produkované množství odpadních vod ze 
směrných čísel roční spotřeby dle vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění. 

 
Byla-li vypouštěná odpadní voda v předchozím období měřena nejméně jeden rok, určí se 

množství vypouštěné vody za období, v němž měření vody není prováděno, podle objemu 
vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období (ovšem za předpokladu, že u odběratele 
nedošlo ke změnám podmínek v užití vody).  
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10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTECH 

 
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na : 

 
Stavokomplet spol. s r.o.,  Zápy, Královická 251, 251 01 Brandýs n/L – 
Stará Boleslav, odštěpný závod Vodovody a kanalizace 

 

Ing. Martin Aleš, vedoucí odštěpného závodu 
Karel Jirkovský, středisko ČOV a technologií ČS 
Michal Gruber, údržba sítí VaK 
pohotovost 

602 340 238 
606 658 467 
721 827 948 
733 128 657 

  

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli možné nebezpečí překročení 
předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a 
havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za 
uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje přiměřeně podle 
ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb. v platném znění, a v případě nutnosti vyrozumí : 
 
Obecní úřad Velké Přílepy, Pražská 162,  252 64 Velké Přílepy 
starostka 
místostarosta 

220 930 854 
739 352 222 
733 746 891 

  
Obecní úřad Úholičky, Roztocká 6, 252 64 Úholičky  
starostka 

220 930 641 
736 767 717 

  

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kladno,  
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 

 
150, 112 
950 870 011 

Stanice Roztoky, Máchova 449, 252 63 Roztoky 950 846 011 

  

Policie ČR 
Obvodní oddělení Libčice nad Vltavou, Kralupská 376 , 252 66  Libčice 
nad Vltavou 

 
158, 112 

974 882 730  

 
Rychlá lékařská pomoc 

 
155, 112 

 
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava,  
Grafická36, 150 21 Praha 5 

 

vodohospodářský dispečink 257 329 425 

vodohospodářský dispečink – mobil 724 067 719 

 
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí 

 

Podskalská 19, 120 00 Praha 2 221 982 202 

havarijní telefon 724 005 981 
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Krajský úřad středočeského kraje,   
Zborovská 11, Praha 5 

spojovatelka 257 280 111  

 
Česká inspekce životního prostředí, inspektorát Praha,  
Wolkerova 40/11,  160 00 Praha 6 

 
 
233 066 111 
731 405 313 havarijní telefon 

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze 
územní pracoviště Praha - západ, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2  

 
 
234 118 203 

 
Středočeské energetické závody 

 

dispečink 311 117 266 

hlášení poruch 840 850 860 

 
případně vyrozumí Český rybářský svaz.   
 

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech 
podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace zpracovaného podle 
vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a 
odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.  
 

11. KONTROLA JAKOSTI 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. 
v aktuálním znění. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství 
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. 

 

11.1. POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD 

 

Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován 
tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, platná 
vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod.   

Producenti uvedení v kap.11.2.jsou zejména povinni na svůj náklad a v rozsahu kanalizačního 
řádu a vodoprávního rozhodnutí pravidelně kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a 
řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a 
ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště).  

S výsledky kontroly jakosti vypouštěných splaškových vod jsou povinni neprodleně seznámit 
provozovatele (vlastníka) stokové sítě! 
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Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
zařazen pod č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
v platném znění.  Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze 
připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady. Z uvedeného důvodu je osazování 
domácích kuchyňských drtičů zakázané. 
 

Pro překročení limitů tohoto KŘ je průkazný jak směsný tak prostý vzorek (viz tab. 5. a 6.). 
Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu 
dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního 
rozhodnutí,  smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací 
nebo tohoto kanalizačního řádu. 

 
Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny do kanalizace výhradně splaškové 

vody. Vypouštění výhradně splaškových vod, změnu technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu nebo 
množství odpadních vod projednají producenti s provozovatelem kanalizace. 

Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do 
kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k 
likvidaci olejů a doklady o likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na 
vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené 
evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu). 
Likvidace odpadu i jiného může být předmětem kontroly (oleje, chemikálie, pevné předměty) 
provozovatelem. 

 
Povinnost instalovat odlučovače tuků  jako ochrany kanalizační sítě pro odvádění odpadních 

vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo 
výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají 
odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí vodoprávní úřad sám nebo na návrh 
provozovatele kanalizace po posouzení charakteru,  množství a jakosti odpadních vod nebo 
technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. 

 
Vývoz odpadních vod a odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění 

do kanalizační sítě je zakázáno. Vypouštění těchto odpadních vod je možné pouze ve výjimečných 
případech na ČOV, a to na základě platné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem kanalizace a 
vývozcem. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami.  

Všechny instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s 
účinností vyšší než 95%. 
 

Odběratel (producent) je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem 
kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle § 9 odst.3) a 4) 
vyhlášky 428/2001 Sb. v platném znění : 

 
odst. 3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se 

postupuje podle normových hodnot. 
odst. 4)  Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám 

obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za 
to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 
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Producenti OV s individuálně stanovenými limity a vývozci žump a obsahu jímek fekálními 

vozy hradí provozovateli kanalizace příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod 
dle smluvních podmínek. 

 
Další povinnosti producenta odpadních vod s „nadlimitním znečištěním“ a podmínky pro 

jejich vypouštění, budou zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a provozovatelem 
veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci 
nadměrného znečištění, vypouštěného do kanalizačního systému.  

 
Podle § 26 vyhlášky 428/2001 Sb. v aktuálním znění má provozovatel právo odebírat 

kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel 
je povinen odběratele vyzvat k odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat 
s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k oděru vzorků nedostaví, 
provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti. 

 

11.2. INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH 

Význačnější pravidelně sledovaní producenti splaškových a technologických vod obce Velké 
Přílepy : 
 

- Ministerstvo spravedlnosti ČR – věznice Pražská a Slavíčkova, Velké Přílepy 
- ZD Velké Přílepy – administrativa Kladenská 20, Velké Přílepy 
- Wet Wipes International s.r.o., akvaristika Podmoráňská 799, Velké Přílepy 
- Jan Jeník – Marmot, laboratoř pro chemickou 

výrobu a služby elektronikům 
Roztocká 145, Velké Přílepy 

- Makal Ladislav – čistírna peří a výroba lahůdek Pražská 216, Velké Přílepy 
- Jiří Fejk s.r.o. – autoservis Pražská 116, Velké Přílepy 

- Základní škola,  Pražská 38 Pražská 38, Velké Přílepy 
 
 

11.3. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD 

11.3.1. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD ODBĚRATELEM (PRODUCENTEM OV) 

 Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, provádí odběratelé na 
provozovatelem určených kontrolních místech na svůj náklad odběry a rozbory vzorků 
vypouštěných odpadních vod, a to v četnosti určené vodoprávním úřadem, pokud mají vystaveno 
povolení k vypouštění odpadních vod, nebo tímto kanalizačním řádem. Rozsah stanovení je dle 
ukazatelů uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod, pokud je toto vystaveno. 

 
Odběratel předá výsledky stanovení do 1. měsíce po odběru vodoprávnímu úřadu 

a provozovateli kanalizace. Rozbory odpadních vod musí být provedeny laboratoří s akreditací.  
 
Podle §18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. v aktuálním znění provádí odběratelé kap.11.2. na 

určených kontrolních místech (viz grafická příloha č. 1) na svůj náklad odběry a rozbory vzorků 
vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu : 
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Tabulka 7. Pravidelně sledovaní odběratelé a rozsah minimálního sledování. 

producent 
četnost 

odběrů/rok 
rozsah stanovení* místo kontroly 

Ministerstvo spravedlnosti ČR – 
věznice 

1 
pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
Nc, Pc, celkové tuky a 
oleje 

KŠ ul. U Rybníčku 

ZD Velké Přílepy – administrativa 
1 

pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
Nc, Pc, celkové tuky a 
oleje 

KŠ ul. Kladenská 

Wet Wipes International s.r.o., 
akvaristika 

1 
pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
Nc, Pc, celkové tuky a 
oleje 

KŠ ul. Podmoráňská 

Jan Jeník – Marmot, laboratoř pro 
chemickou výrobu a služby 
elektronikům 

1 
pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
RAS, Nc, Pc, celkové 
tuky a oleje 

KŠ ul. Roztocká 

Makal Ladislav – čistírna peří a 
výroba lahůdek 

1 
pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
Nc, Pc, celkové tuky a 
oleje 

KŠ ul. Pražská 

Jiří Fejk s.r.o. – autoservis 1 
pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
Nc, Pc, celkové tuky a 
oleje 

KŠ ul. Pražská 

Základní škola, Pražská 38 1 
pH, BSK5, CHSKCr, NL, 
Nc, Pc, celkové tuky a 
oleje 

KŠ ul. Pražská 

* základní rozsah musí být doplněn ukazateli v souladu s vodoprávním rozhodnutím pokud bylo 
vydáno 
 

11.3.2. KONTROLNÍ VZORKY 

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění kontroluje 
množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše 
uvedenými (kapitola 11.2.) pravidelně a nepravidelně sledovanými odběrateli.  

Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v předchozím textu. 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. 
 
Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, 
které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. 
 
Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím 
analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však 
po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí 
smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných 
průtoku. 
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Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : 
 
- odběratelé pravidelně sledovaní uvedení v kap.11.2. 
- ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé 
 

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí v navrženém rozsahu 
tab.7, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a 
uvážení provozovatele kanalizace a ČOV. 
 

11.3.3. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD 

 
Pro ukazatele znečištění tab.5. a 6. a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí 

následující 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 uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která 
je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. 

Pokud není stanoveno jinak, provádí se odběr vždy na poslední přístupné kanalizační šachtě 
před napojením kanalizační přípojky producenta do kanalizační sítě. 

Detailní údaje o poloze sledovaných producentů a o poloze míst kontroly odpadních vod pro 
všechny pravidelně sledované producenty odpadních vod jsou uvedeny v grafické příloze č. 1. 
kap.4.5. 
 

11.4. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ OV 

Metodiky jsou shodné s vyhláškou 293/2002 Sb. k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových v aktuálním 
znění. Upozornění : Metodická dokumentace je průběžně aktualizována; některé informace jsou 
uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve 
Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

 

12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH 
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 
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Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou 
potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly vede 
záznamy a při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu informuje bez prodlení dotčené 
producenty odpadních vod a vodoprávní úřad. 

 

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

Aktualizace kanalizačního řádu formou číslovaných doplňků provádí vlastník kanalizace podle 
stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. 
Podklady pro případné aktualizace shromažďuje provozovatel kanalizace průběžně. 

V případě změny technických a právních podmínek, které nastanou v období platnosti KŘ, 
nebude nezbytné zpracovávat aktualizaci celého kanalizačního řádu, ale postačí doplněk KŘ 
s postupným číslováním platný do doby vypršení platnosti KŘ stanovené ve vodoprávním 
rozhodnutí. Číslované doplňky kanalizačního řádu se předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení. 
Po ukončení platnosti kanalizační řádu se zpracuje novela KŘ a doplňky budou zapracovány do 
textu novely.  

V nejbližším období, po ukončení připravované druhé etapy intenzifikace ČOV na 5500 EO, se 
předpokládá zpracování doplňku v rozsahu kap. 5. kanalizačního řádu vč. úpravy grafické přílohy 
č.1. kap.4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


