Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě – oblast Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě
Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

- Oblast

a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -v platném znění)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozsah: vztahuje se na stokové sítě Olomouc, Lošov, Uničov, Hlubočky-M. Údolí,
Troubelice-sídliště RD, Přáslavice – sídliště BD.
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.,
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.
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)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 26) v platných zněních.
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.,

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.
V případě odvádění srážkových vod z novostaveb a jejich změn včetně
souvisejících pozemků musí být dodržovány zásady hospodaření
se srážkovými vodami v souladu s TNV 75 9011 a se schválenou územní
studií „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ reg. č. 8579654 –
jedná se o způsob nakládání se srážkovými vodami (převážně dešťovými),
který klade důraz na zachování přirozené bilance vody v území po jeho
urbanizaci; základním přístupem HDV je decentrální způsob odvodnění
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d)

Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

e)

Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu
tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní
situaci,

f)

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
města Olomouce tak, 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 průmyslových 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.
3.2. ODPADNÍ VODY
V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :
a)
b)
c)
d)
e)

v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),
v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská
vybavenost“),
srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),
jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní
vody z domácností.
V malé míře jsou odpadní vody odváděny i do septiků, nebo do
bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno přímo
vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.
Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou (kromě
srážkových vod) obecně dvojího druhu :
vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),
vody technologické (z vlastního výrobního procesu).
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Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech
a sortimentu výroby.
Tyto odpadní vody významně ovlivňují kvalitu a množství odpadních vod ve stokové
síti a pro jejich vypouštění mají některé subjekty stanoveny zvláštní podmínky pro
vypouštění.
Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti
splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém
rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze
sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických
odpadních vod.
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve
stokové síti.
7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách v platném znění
vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :
A. Zvlášť nebezpečné 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.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu,
rozmnožovací nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo
zprostředkovaně přes vodní prostředí.
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.
B. Nebezpečné látky :
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
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.
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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 nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména
amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav
povrchových vod.
Dále nesmí být do kanalizace vypouštěny nebo do ní vnikat:
1. Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo
rozmělněné, které se musí likvidovat tzv. „suchou cestou“ v souladu s předpisy
k nakládání s odpady (tedy i odpad z kuchyňského drtiče odpadků).
2. Pevné odpady včetně inkontinenčních odpadů, ať ve formě pevné nebo
rozdrcené, které se musí likvidovat tzv. „suchou cestou“ v souladu s předpisy
k nakládání s odpady (tedy i odpad z macerátorů inkontinenčních pomůcek).
3. Odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje).
4. Infekční odpadní vody a látky z karanténních pracovišť nemocničních zařízení
bez předchozí hygienizace v souladu s ČSN 75 6406 - „Odvádění a čištění
odpadních vod ze zdravotnických zařízení“.
8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění
stanovené obecnými podmínkami pro vypouštění OV do veřejné kanalizace dle
tab. č. 11
Tabulka č. 11 - obecné podmínky pro vypouštění OV
Poř.

Maximální koncentrační limit
(mg/l)*
6,0 - 9,0

Ukazatel

Symbol

1.

reakce vody

pH

2.

biochemická spotřeba kyslíku

BSK5

400

3.

chemická spotřeba kyslíku

CHSKCr

800

4.

nerozpuštěné látky

NL 105

400

5.

rozpuštěné látky

RL

6.

rozpuštěné anorg. soli

RAS

7.

tuky a oleje

TO

8.
9.

uhlovodíky C10 až C40
sírany

C10-C40
SO42-

10
250

10.

chloridy

Cl-

300

4

1400
800
75

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě – oblast Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

11.

fosfor celkový

12.

Absorbovatelné organicky vázané AOX
halogeny
dusík amoniakální
N-NH4+

13.

Pcelk.

10
0,1
30

14.

dusík dusitanový

15.

dusík dusičnanový

N-NO2N-NO3-

16.

dusík anorganický

Nanorg.

17.

dusík celkový

Ncelk.

60

18.

tenzidy aniontové

PAL-A

10

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

fenoly jednosytné
kyanidy celkové
rtuť
olovo
měď
nikl
chrom celkový
chrom šestimocný
arsen
zinek
selen
kadmium
stříbro
vanad
molybden
kobalt
Polychlorované bifenyly (6kog.)
Polycyklické aromatické
uhlovodíky
Salmonella sp.
teplota

fenoly
CNHg
Pb
Cu
Ni
Cr
CrVI
As
Zn
Se
Cd
Ag
V
Mo
Co
PCB
PAU

10
0,2
0,05
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
2
0,05
0,1
0,1
0,05
0,1
0,2
0,001
0,01

37.
38.

**
**

**

negativní nález
do 40 °C

Salmonella
T

Pozn.:
Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb.
v platném znění netýkají splaškových odpadních vod.
* typ vzorku je dán místními podmínkami, charakterem výroby, možností odběru vzorku a
pod..

** slouží pouze k výpočtu celkového dusíku

10. OPATŘENÍ
UDÁLOSTECH

PŘI

PORUCHÁCH,

HAVÁRIÍCH

A

MIMOŘÁDNÝCH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink
provozovatele – MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
Centrální dispečink
tel. : 585 243 263
Kanalizační dispečink
tel. : 585 412 031-2
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e-mail : dispecink@smv.cz
Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné
nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při
mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména
provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech
manipulačních a provozních řádů vodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do
provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41
zákona 254/2001 Sb. v platném znění, podává hlášení Hasičskému záchrannému
sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí, správci
toku ). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního
prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten,
kdo ji způsobil.
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