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1 .  Titulní list 

 
Název obce a p�íslušné stokové sít�: ŠT�PÁNOV 
 
Identifika�ní �íslo majetkové evidence stokové sít� a p�ivád�cí stoky (podle vyhlášky �. 
428/2001 Sb.) 
 
kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu Št�pánov                   7107-763438-00299511-3/1 
kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu Moravská  Huzová      7107-698750-00299511-3/1 
 
Identifika�ní �íslo majetkové evidence �istírny odpadních vod  (podle vyhlášky �. 428/2001 
Sb.) 
 
�istírna odpadních vod Št�pánov 7107-763438-00299511-4/1 
 

     P�sobnost tohoto kanaliza�ního �ádu se vztahuje na vypoušt�ní odpadních vod do 
stokové sít� kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov a místních �ástí B�ezce, 
Moravská Huzová, Stádlo a osada Benátky zakon�enou �istírnou odpadních vod v obci 
Št�pánov u Olomouce. 
 
Vlastník kanalizace : Obec Št�pánov 
 
Identifika�ní �íslo (I�) : 00299511 
 
Sídlo : Št�pánov, Horní 444/7, PS� 783 13 
 
Provozovatel kanalizace : VHS SITKA, s.r.o. 
 
Identifika�ní �íslo (I�) : 47150891 
 
Sídlo : Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk 
 
Zpracovatel kanaliza�ního �ádu : VHS SITKA, s.r.o. 
    Vinohradská 2288/7 
    785 01 Šternberk 
    Milan Vavroušek, vedoucí provozu kanalizací  
 
Datum zpracování : 12. prosince 2017 
 
Kontroloval : Ji�í Šindler Mgr., starosta 
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2.      Záznamy o platnosti kanaliza�ního �ádu  

 

 

Kanaliza�ní �ád byl schválen podle ustanovení  § 14  zák.�. 274/2001 Sb., (zákon o 
vodovodech a kanalizacích)   rozhodnutím  vodoprávního ú�adu, odboru životního prost�edí  
Magistrátu m�sta Olomouce �.j.: SMOL/004554/2018/OZP/VH/Gib 
                         Spisová zna�ka: S-SMOL/291497/2017/OZP 
 
Ze dne 16.01.2018 
 
 
S platností do 31.1.2028 
 
                                              
Toto rozhodnutí se stalo pravomocným dne             
                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                                      razítko a podpis   
                                                                                                   schvalujícího ú�adu              
 

 

 

 

�. j………………………………………ze dne……………………. platnost prodloužena do 
 
                                                                                                   ………………………….                                                   
 
 
   
 
                                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                                      razítko a podpis   
                                                                                                   schvalujícího ú�adu              
 

 

 

 

�. j………………………………………ze dne……………………. platnost prodloužena do  
 
                                                                                                   …………………………. 
                                                                                                             
 
 
   
 
                                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                                      razítko a podpis   
                                                                                                   schvalujícího ú�adu      
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3. Úvodní ustanovení kanaliza�ního �ádu 

      
Ú�elem kanaliza�ního �ádu je stanovení podmínek, za nichž se producent�m odpadních vod 
(odb�ratel�m) povoluje vypoušt�t do kanalizace odpadní vody z ur�eného místa, v ur�itém 
množství a v ur�ité koncentraci zne�išt�ní v souladu s vodohospodá�skými právními 
normami a to zejména zákonem �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 
pot�ebu a zákonem �. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly pln�ny podmínky 
vodoprávního povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových. 
     Základní právní normy ur�ující existenci, p�edm�t a vztahy plynoucí z kanaliza�ního �ádu: 

� zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu (zejména 
§ 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34) 

� zákon �. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16) 
� vyhláška �. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely  
� na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. v úplném zn�ní 
� zákon �. 500/2004 Sb. správní �ád v úplném zn�ní (zejména § 27)  

 
4. Vybrané povinnosti p�i dodržování kanaliza�ního �ádu 

 
1) Vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu vlastníky pozemku 

nebo stavby p�ipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odb�ratel) 
v rozporu s kanaliza�ním �ádem je zakázáno (§ 10 zákona �. 274/2001 Sb.) a 
podléhá sankcím podle § 33, § 34 zákona �. 274/2001 Sb. Kanalizací mohou být 
odvád�ny odpadní vody jen v mí�e zne�išt�ní a v množství stanoveném 
v kanaliza�ním �ádu a ve smlouv� o odvád�ní odpadních vod. Do kanalizace není 
dovoleno vypoušt�t odpadní vody p�es septiky a domácí �OV. 

 
2) Každá nemovitost p�ipojená na kanalizaci musí mít samostatnou domovní kanaliza�ní 

p�ípojku. Vlastník kanaliza�ní p�ípojky je povinen zajistit, aby kanaliza�ní p�ípojka 
byla provedena jako vodot�sná a tak, aby nedošlo ke zmenšení pr�to�ného profilu 
stoky, do které je zaúst�na. Vlastník pozemku nebo stavby p�ipojený na kanalizaci 
nesmí z t�chto objekt� vypoušt�t do kanalizace odpadní vody do nich dopravené 
z jiných nemovitostí, pozemk�, staveb nebo za�ízení bez souhlasu provozovatele 
kanalizace. 
 

3) Není-li množství vypoušt�ných odpadních vod m��eno, p�edpokládá se, že odb�ratel, 
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které 
podle zjišt�ní na vodom�ru nebo podle sm�rných �ísel spot�eby vody z vodovodu 
odebral. V p�ípad�, kdy je m��en odb�r vody z vodovodu, ale je také možnost odb�ru 
vody z jiných zdroj�, stanoví se množství vypoušt�ných odpadních vod vždy podle  
sm�rných �ísel ro�ní pot�eby.   
 

4) Uplat�uje-li odb�ratel odpo�et ze zpoplatn�ní odvád�ní odpadních vod, musí být 
množství odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace m��eno m��ícím za�ízením. 
M��ící za�ízení vybuduje na své náklady odb�ratel, umíst�ní a typ m��ícího za�ízení 
ur�í ve smlouv� uzav�ené mezi odb�ratelem a vlastníkem, p�ípadn� provozovatelem 
kanalizace, vlastník, p�ípadn� provozovatel kanalizace. Množství vody spot�ebované 
odb�ratelem bez vypoušt�ní do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu (jedná se nap�. o 
p�ípady výroby nápoj�, výroby potravin je-li jejich obsahem voda a jsou-li odváženy 
mimo místo jejich výroby, kropení atd.) musí být prokazateln� v�tší než 30 m3 za rok 
(zák. �. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích). M��ící za�ízení podléhá 
ú�ednímu ov��ení podle zvláštních p�edpis� (zák. �. 505/1990 Sb. o metrologii ve 
zn�ní zák. �. 119/2000 Sb.) a toto ov��ení zajiš�uje na své náklady odb�ratel. 
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5) Nov� smí vlastník nebo provozovatel kanalizace p�ipojit na tuto kanalizaci pouze 
stavby a za�ízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nep�esahují p�ed 
vstupem do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu míru zne�išt�ní p�ípustnou kanaliza�ním 
�ádem. V p�ípad� p�esahující ur�ené míry zne�išt�ní je odb�ratel povinen odpadní 
vody p�ed vstupem do kanalizace p�ed�iš�ovat. 
 

6) Výtlak V1 prochází v úseku od RŠV4 po RŠV10 (délka 820,0 m) OPVZ 2. stupn� 
vodního zdroje Št�pánov, Moravská Huzová. Provozovatel OPVZ požaduje na tomto 
úseku provád�t v pravidelných intervalech a to max. 1 x za dva roky tlakové zkoušky 
výtla�ného potrubí za ú�asti t�etí strany (vodoprávní ú�ad, vlastník �i provozovatel 
OPVZ). Protokol o provedené tlakové zkoušce požaduje vlastník OPVZ p�edávat na: 
 
Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc, a.s. 
Tovární 1059/41 
772 11 Olomouc 
 
Jelikož výtla�né potrubí je v celé této délce uloženo ve vodot�sné chráni�ce 
ukon�ené vždy v revizní šacht� (z d�vodu p�ípadné net�snosti výtla�ného potrubí a 
okamžitého zjišt�ní této net�snosti), kde je možnost trvalé vizuální kontroly p�ípadné 
net�snosti výtla�ného potrubí (nátok splašk� v daném úseku do revizní šachty), 
budou tlakové zkoušky výtlaku provád�ny vždy v p�ípad� zjišt�ní nátoku splašk� 
chráni�kou do revizní šachty, a to ihned po odstran�ní závady. Vizuální kontroly 
v revizních šachtách budou provád�ny v intervalech max. 1x za t�i m�síce. 

 
7) Vlastník kanalizace je povinen podle vyhlášky 428/2001 Sb., § 25, zm�nit nebo 

doplnit kanaliza�ní �ád, zm�ní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 
 

8) Kanaliza�ní �ád je výchozím podkladem pro uzavírání smluvních vztah� podle § 8 
odst. 7 zákona �. 274/2001 Sb. v úplném zn�ní mezi odb�ratelem a dodavatelem 
v technických parametrech (zvlášt� limity množství vypoušt�ných odpadních vod a 
jeho m��ení, nejvyšší míry zne�išt�ní a zp�sob kontroly).  
 

9) Provozovatel kanalizace shromaž	uje podklady pro revize kanaliza�ního �ádu tak, 
aby tento dokument vyjad�oval aktuální provozní, technickou a právní situaci. 

 
10) Další povinnosti vyplývající z textu kanaliza�ního �ádu jsou uvedeny v následujících 

kapitolách 
 

5. Cíle kanaliza�ního �ádu 
 
     Kanaliza�ní �ád kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu vytvá�í právní a technický rámec 
pro užívání tlakové kanalizace obce Št�pánov, místních �ástí B�ezce a Moravská 
Huzová, Stádlo a osady Benátky, jehož ú�elem je zvlášt� stanovit nejvyšší p�ípustné 
míry zne�išt�ní odpadních vod vypoušt�ných do kanalizace, nejvyšší p�ípustné 
množství t�chto vod a další podmínky provozu kanalizace tak, aby zejména: 
 

a) byly pln�ny podmínky rozhodnutí vodoprávního ú�adu k vypoušt�ní odpadních vod 
z �istírny odpadních vod 

b) nebyly p�ekra�ovány projektové hodnoty zne�išt�ní a množství odpadních vod na 
p�ítoku do �OV 

c) nebyly ohroženy �istírenské procesy  
d) nedocházelo k ohrožení toku zvlášt� nebezpe�nými látkami a jimi obdobnými  
e) byla p�esn� a jednozna�n� ur�ena místa napojení vnit�ní areálové kanalizace 

významných producent� pr�myslových odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu 



                                                      Kanaliza�ní �ád kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov 

Stránka 7 z 59 

 

f) byla p�esn� specifikována místa odb�r� kontrolních vzork� a body odb�r� u 
jednotlivých producent� dle plánu vzorkování 

g) byla zajišt�na kvalita kalu pro možnosti jeho využívání 
h) byla zajišt�na maximální bezpe�nost pracovník� zabezpe�ujících provoz a údržbu 

kanaliza�ní sít� 
i) nedocházelo k narušení materiálu stokové sít� a objekt� 
j) odpadní vody byly odvád�ny plynule, hospodárn� a bezpe�n�      

 

6. Popis území 
 
6.1 Charakter lokality 
 

Št�pánov je obec ležící v okrese Olomouc, p�ibližn� 10 km severn� od Olomouce. 
Jeho katastrální území má rozlohu 2827 ha. Jde o vesnici liniového typu v délce 5 km a  
jeden celek s ní tvo�í p�idružené �ásti obce B�ezce, Moravská Huzová, Benátky a Stádlo. Na 
jihu sousedí s Olomoucí, na východ� se Šternberkem, na severu s Uni�ovem a na západ� s 
Litovlí. Rozkládá se na �ty�ech katastrech a to Št�pánov, Moravská Huzová, Stádlo a 
B�ezce. S obcí stavebn� sousedí obec Liboš, která je od 1.1.1991 samostatnou obcí.  První 
zmínka o obci je spojena s darovací listinou P�emysla Otakara I. z roku 1201, kdy tento 
�eský král daroval obec Št�pánov premonstrátorskému klášteru Hradisko. V obci k 1.1.2017 
trvale bydlí 3 508 obyvatel, a je tak druhou nejv�tší obcí v okrese Olomouc. Z tohoto po�tu 
2060 obyvatel vyjížd�lo za prací mimo obec. Po�et ob�an� dojížd�jících  do obce za prací je 
zanedbatelný. Urbanisticky je obec tvo�ena šesti samostatnými, prostorov� odd�lenými sídly, 
z nichž výrazn� nejv�tší je Št�pánov, a to v�etn� Novoveské �tvrti. Další, podstatn� menší je 
Moravská Huzová, B�ezce, Stádlo a Benátky. V obci existuje pom�rn� malá hospodá�ská 
(výrobní) �innost. Jedná se o drobné podnikatele, p�i jejichž výrobní �innosti vznikají pouze 
splaškové vody. Výjimkou jsou organizace v jejichž náplni jsou stravovací služby. 
Nadmo�ská výška 223 m, pr�m�rná ro�ní teplota 8 °C, pr�m�rné srážky 623 mm, tlak 
vzduchu 742 mm. Jižní, jihovýchodní a západní �ást samosprávného území leží v Chrán�né 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, které se rozkládá na ploše 9600 ha v okresech 
Šumperk a Olomouc. Základní dopravní obslužnost zajiš�uje integrovaný systém autobusové 
dopravy Olomoucka a páte�ní koridorová železni�ní tra� Olomouc – Praha. Vesnice 
Št�pánov pat�í administrativn� pod okres Olomouc a náleží pod Olomoucký kraj. P�íslušnou 
obcí s rozší�enou p�sobností je rovn�ž okresní m�sto Olomouc. Tlaková kanalizace v obci 
Št�pánov byla uvedena do provozu v roce 2007 a další etapa byla dokon�ena (v�etn� 
místních �ástí)  v srpnu 2017. Kanalizace je zakon�ena na �OV Št�pánov. 
Zásobení pitnou vodou je realizováno z �ásti z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu a z lokálních 
podzemních zdroj�.  
V roce 2016 p�edstavovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z vodovodu  
pr�m�rn� 153 m3/d. 
 
Po�et trvale bydlících obyvatel: 3508 osob 
Z toho: Št�pánov 3051 osob 
            Moravská Huzová   343 osob 
            Stádlo   114 osob 
 
Po�et nemovitostí:   979 
Z toho: Št�pánov   813 
            Moravská Huzová   120 
            Stádlo     46 
 
Délka tlakové stokové sít�:                             19871,16 m  
Z toho: Št�pánov                                             13120,31 m  
            Moravská Huzová 2692,90 m 
            Stádlo 1015,00 m 
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            Výtlak Stádlo – Moravská Huzová 1315,00 m 
            Výtlak Moravská Huzová – Benátky 1728,00 m 
 
Po�et kanaliza�ních p�ípojek:   873 ks 
Z toho: Št�pánov   707 ks 
            Moravská Huzová   120 ks 
            Stádlo     46 ks 
 
Po�et �erpacích stanic:   679 ks 
Z toho: Št�pánov   525 ks 
            Moravská Huzová   110 ks 
            Stádlo     44 ks 
 
Po�et obyvatel p�ipojených k tl. stokové síti 3214 osob 
Z toho: Št�pánov 2757 osob 
            Moravská Huzová   343 osob 
            Stádlo   114 osob 
Po�et obyvatel p�ipojených ke gr. stokové síti   233 osob 
Po�et obyvatel p�ipojených na septiky a D�OV    61 osob 
 
6.2 Odpadní vody 
 
Odpadní vody vypoušt�né do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu jsou tvo�eny vodami 
splaškovými. 
 
     V aglomeraci kanalizace Št�pánov vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : 
  

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“), 
b) v za�ízeních ob�ansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („m�stská 

vybavenost“) 
c) srážkové a povrchové vody (vody ze st�ech, zpevn�ných ploch a komunikací) 
 

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z 
domácností. Tyto odpadní vody jsou v sou�asné dob� produkovány od 
3214 obyvatel, bydlících trvale na území obce Št�pánov a místních �ástí, vznikají p�evážn� 
jako produkt lidského metabolismu a �inností v domácnostech. 
 
Odpadní vody v za�ízeních „m�stské vybavenosti“ – jsou vody splaškového charakteru 
vypoušt�ných z nemovitostí ur�ených �áste�n� nebo zcela k jiným ú�el�m než k trvalému 
bydlení. Do této skupiny pat�í producenti splaškových odpadních vod vypoušt�ných z objekt� 
ob�anské vybavenosti (školy, restaurace, ubytovací za�ízení, kade�nictví apod.) nebo 
n�kterých objekt� komer�ního charakteru. Tyto odpadní vody neovliv�ují významn�ji kvalitu 
odpadních vod ve stokové síti, ale jejich kvalita se m�že p�echodn� m�nit ve zna�n� širokém 
rozp�tí podle momentálního použití vody. Ur�ité typy vod vypoušt�né ze staveb ob�anské 
vybavenosti vyžadují v n�kterém ukazateli p�ed�išt�ní (restaurace, výva�ovny – použití 
lapa�e tuk�). Jedná se o následující: 
 
1 Základní škola  Št�pánov, Dolní �.8, tel. 585386760. Její sou�ástí je školní jídelna. V ZŠ 

je 600 osob, p�íprava a výdej ob�d� �iní 250. Je vybudován lapa� tuk�. Zdrojem vody je 
ve�ejný vodovod, odb�r. za rok 2016 �inil 1569 m3. 

2 Mate�ská škola Št�pánov, Sídlišt� 555, tel. 585386315. V MŠ je 115 osob, p�íprava jídel 
pro 150 osob. Zdrojem vody je ve�ejný vodovod. za rok 2016 bylo odebráno 654 m3 

3 Sokolovna Št�pánov Dolní 270/17, tel. 608712732. Zdrojem vody je ve�ejný vodovod, 
odb�r za rok 2016 �inil 505 m3. 

4 Pohostinství Na Hutích, Št�pánov, Nádražní 159/9, tel. 585386543.  
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5 Hostinec u Omelk�, Št�pánov Horní 198, tel. 582391008.  
 
Srážkové a povrchové vody – vzhledem k tomu, že se jedná o oddílnou tlakovou kanalizaci, 
jsou deš�ové vody odvád�ny p�vodní gravita�ní deš�ovou kanalizací do toku Oskava a Sitka. 
Tato kanalizace je v majetku a provozování obce a od dokon�ení tlakové kanalizace již 
slouží výhradn� odvodu srážkových vod. Splaškové vody dále nelze do této kanalizace 
vypoušt�t. 
 

7. Technický popis stokové sít� 
 

7.1 Druh kanalizace 
 

     Stoková sí� ve Št�pánov� je tlaková oddílná, tzn., že odvádí pouze splaškové odpadní 
vody z domácností, m�stské vybavenosti a drobných provozoven. Srážkové vody je nutné 
likvidovat v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., a to p�ednostn� zasakováním na pozemku 
jejich spadu, akumulací s následným využitím, zadržováním na pozemku v kapacit� 20 mm 
denního úhrnu srážek p�ed jejich následným �ízeným odvodem stávající deš�ovou kanalizací 
(vybudovanou v letech 1930 – 1965) do vod povrchových výustí „Pod mostem“ a „Benátky“ 
do �í�ky Oskavy a výustí Moravská Huzová z pravého b�ehu do �í�ky Sitky. Problematiku 
dále �eší vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a zákon 
254/2001 Sb. (zajistit vsakování nebo zadržování a odvád�ní povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby /„srážkové vody“/ v souladu se stavebním 
zákonem). 
 

7.2 P�ehled jednotlivých stok splaškové kanalizace dle  profilu a délek  
 

 
Název stoky/výtlaku 

 

 
Profil 
v mm 

 

 
Délka v m 

 

 
Materiál 

 

 
Ulice 

 

Stoka A 1. etapa 200 431,5 PVC Benátky �OV 

Stoka A 2. etapa 150 823,5 PVC B�ezecká 

Stoka A-II-1 40 311,5 PE  

Stoka A-II-2 80  PVC  

Stoka A-II-2 65  PE  

Stoka A-II-2 40  PE  

Stoka A-II-2  
 454,0  Nová, Pod Nadjezdem 

Stoka A-II-3 80  PVC  

Stoka A-II-3 65  PE  

Stoka A-II-3 40  PE  

Stoka A-II-3  
 297,2  Nadjezdová 

Stoka A-II-3a 50 82,7 PE  

Stoka A-II-4 40 242,0 PE  

Stoka A-II-5 100  PVC  
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Stoka A-II-5 80  PVC  

Stoka A-II-5 50  PE   

Stoka A-II-5  
 266,7  Sídlišt� 

Gravita�ní stoka GS1 250 179,5 PVC Št�pána Krej�ího 

Gravita�ní stoka GS2 250 155,0 PVC Hybešova 

Stoka A 3. etapa 150 1101,5 PVC Dolní 

Stoka A-III-1 40 56,5 PE Na Trávníku 

Stoka A-III-2 40 76,7 PE  

Stoka A-III-3 40 259,49 PE Polní 

Stoka A-III-4 40 51,0 PE U Parku 

Stoka A 5a etapa 100 242,0 PVC Horní 

Stoka A-5a-1 40 285,25 PE Pravoslavná 

Stoka A-5a-2 40 97,0 PE Sokolská 

Stoka A-5a-3 40 153,0 PE U Parku 

Stoka A 5. etapa 100  PVC  

Stoka A 5. etapa 80  PVC  

Stoka A 5. etapa 65  PE  

Stoka A 5. etapa 50  PE  

Stoka A 5. etapa 40  PE  

Stoka A 5. etapa  
 2108,0  Horní – Novovesská �tvrt 

Stoka A-5-4 40 77,0 PE Zahradní 

Stoka A-5-5 40 197,0 PE Ke Splavu 

Stoka A-5-6 40 183,9 PE Na Hrázi 

Stoka A-5-7 40 133,4 PE  

Stoka A-5-8 40 118,3 PE  

Ze stoky A odb. F 65 87,0 PE Odbo�ení na Krnov 

Stoka B 1. etapa 80  PVC B�ezce 

Stoka B 1. etapa 65  PE B�ezce 

Stoka B 1. etapa 50  PE B�ezce 

Stoka B 1. etapa 40  PE B�ezce 

Stoka B 1. etapa  
 964,0   

Stoka B-1 40 132,0 PE  
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Stoka B-2 40 154,0 PE Sm�r Benátky 

Stoka D – 3. a 4. etapa 65  PE  

Stoka D – 3. a 4. etapa 50  PE  

Stoka D – 3. a 4. etapa 40  PE  

Stoka D – 3. a 4. etapa  
1038,6  Nádražní, Za Drahou 

Stoka D-1 40 84,5 PE D�lnická 

Stoka D-2 40 49,5 PE D�lnická 

Stoka D-3 40 154,3 PE Tovární 

Stoka E – 5a. etapa 80 163,0 PVC Dolní, U Parku, Horní 

Stoka E-1 40 85,5 PE  

Stoka E 63 329,8 PE Benátky lok. autoservis 

Stoka E-1 50 74,0 PE Benátky lok. autoservis 

Stoka G 125  PE   

Stoka G 110  PE  

Stoka G  
 602,0  Napojuje Benátky 

Stoka G-1 50  PE  

Stoka G-1 40  PE  

Stoka G-1  
 357,0   

Stoka G-2 40 59,5 PE  

Stoka G-3 40 59,0 PE  

Stoka A 110 804,8 PE Moravská Huzová 

Stoka A-0 63 41,2 PE Moravská Huzová 

Stoka A-1 50 66,0 PE Moravská Huzová 

Stoka A-2 63 127,8 PE Moravská Huzová 

Stoka B 90 134,5 PE Moravská Huzová 

Stoka B-1 90 364,9 PE Moravská Huzová 

Stoka B-1 63 154,1 PE Moravská Huzová 

Stoka B-1-1 50 80,6 PE Moravská Huzová 

Stoka B-1-2 50 50,6 PE Moravská Huzová 

Stoka B-2 90 371,6 PE Moravská Huzová 

Stoka B-2 80 15,5 TV. LIT. Moravská Huzová 

Stoka B-2-1 50 21,2 PE Moravská Huzová 

Stoka B-2-2 50 53,4 PE Moravská Huzová 
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Stoka B-2-3 63 32,1 PE Moravská Huzová 

Stoka B-3 50 80,7 PE Moravská Huzová 


  2692,9  Moravská Huzová 

Stoka C 90 170,4 PE Stádlo 

Stoka C 63 230,6 PE Stádlo 

Stoka C-1 90 47,2 PE Stádlo 

Stoka D 90 199,0 PE Stádlo 

Stoka D 63 130,4 PE Stádlo 

Stoka D-1 63 237,4 PE Stádlo 

�  1015,0  Stádlo 

Výtla�ná stoka V1 110 1728,0 PE Benátky – Moravská Huzová 

Výtla�ná stoka V2 110 1315,0 PE Moravská Huzová - Stádlo 


 výtlak  3043,0   

Kanaliza�ní p�ípojky 40 2703,8 PE  

Kanaliza�ní p�ípojky 50 114,1 PE  

�  2817,9 PE Benátky, Moravská 
Huzová, Stádlo 

 
 
 
K 07.12.2017 je v obci Št�pánov 979 nemovitostí, z toho 813 ve Št�pánov�, 120 v Moravské 
Huzové a 46 ve Stádle. Na tlakovou kanalizaci kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu je v obci 
Št�pánov p�ipojeno celkem 916 nemovitostí, z toho 750 v obci Št�pánov, 120 v místní �ásti 
Moravská Huzová a 46 v místní �ásti Stádlo. 
 
7.3 Popis jednotlivých stok a výtlak� 
 

První úsek kmenové stoky A za�íná v prostoru napojení na �OV u Benátek 
v armaturní šacht� �.1. Jedná se o kanaliza�ní potrubí provedené z PVC o DN 200 a délce  
431,5 m. Je vedeno podél potoka zvaného Smradlena  a dále polem. Kon�í v armaturní 
šacht� �. 2, která je situována na rozhraní B�ezc� a Št�pánova u státní silnice �. III/44612. 
V tomto úseku nejsou žádné domovní šachty. V obou armaturních šachtách jsou osazeny 3 
�adové šoupátka a 1 hydrant. 
 

Druhý úsek kmenové stoky A – 2. etapa za�íná v armaturní šacht� �. 2, prochází 
B�ezeckou ulicí a kon�í na k�ižovatce ulic Nádražní, Dolní a B�ezecká. Kanaliza�ní potrubí 
jde po levé stran� silnice a  je provedeno z PVC o DN 150 a délce 811,5 (zam��ení) 823,5 
m. Po�et domovních �erpacích šachet je 23.   
�ad A-II-1 je proveden z PE  DN 40 o délce 311,52 m. Z hlavního �adu A odbo�uje na 
pravou stranu ve vzdálenosti 212 m od po�átku úseku a je veden s ním soub�žn� a stejným 
sm�rem. Po�et domovních �erpacích šachet je 12.      
�ad A-II-2 je proveden z PVC DN 80, PE DN 65, PE DN 50 a PE DN 40 o celkové délce 
454,,03 m. Z hlavního �adu A odbo�uje ve vzdálenosti 264,5 m od po�átku úseku kolmo na 
levou stranu a je veden ulicemi Nová a Pod nadjezdem Po�et domovních �erpacích šachet 
je 34.    
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�ad A-II-3 je proveden z PVC DN 80, PE DN 65, PE DN 40 o celkové délce 297,23 m. 
Z hlavního �adu A odbo�uje ve vzdálenosti 362,5 m od po�átku úseku kolmo na levou stranu 
a je veden ulicí Nadjezdovou. Po�et domovních �erpacích šachet je 15.     
�ad A-II-3a je proveden z PE DN 50 o celkové délce 82,68 m. Z �adu A-II-3 odbo�uje kolmo 
na pravou stranu p�es ulici Nadjezdová. Splaškové vody z RD jsou svedeny do nové 
monolitické šachty o pr�m�ru 3m. V šacht� je osazen žeb�ík. Po�et domovních �erpacích 
šachet je 2.       
�ad A-II-4 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 241,97 m. Z hlavního �adu A odbo�uje 
ve vzdálenosti 523 m od po�átku úseku na pravou stranu a je s ním veden soub�žn� a 
stejným sm�rem. Po�et domovních �erpacích šachet je 8.      
�ad A-II-5 je proveden z PVC DN 100, PVC DN 80, PE DN 50 o celkové délce 266,66 m. 
Z hlavního �adu A odbo�uje ve vzdálenosti 750,5 m od po�átku úseku kolmo na levou stranu 
a je veden ulicí Sídlišt�  Po�et domovních �erpacích šachet je 22.     
Do tohoto úseku kmenové stoky A pat�í ješt� dv� gravita�ní stoky  a to GS1 PVC DN 250 
(odvádí splaškové vody z d�lnických dom� v ulici Št�pána Krej�ího – délka 179,5 m, 
zaúst�na do �J 81) a GS2 PVC DN 250 (odvádí splaškové vody z prost�ední ulice Hybešova 
d�lnické zástavby- délka 155 m, zaúst�na do �J 80).  
Celkový po�et domovních �erpacích stanic v druhém úseku kmenové stoky A je 116. 3 ks 
�erpací šachty �. 86, 88 a 72 byly vybudovány v rámci 2. etapy, ale jsou alternativn� 
napojeny do 3. etapy na �ad D vedený po ulici Nádražní. 
 

T�etí úsek kmenové stoky A – 3. etapa za�íná na k�ižovatce ulic B�ezecká, Nádražní, 
Dolní, prochází Dolní ulicí a kon�í na k�ižovatce s ulicí U parku (p�ed kinem). Kanaliza�ní 
potrubí jde po levé stran� silnice, ve vzdálenosti 821,5 m od po�átku úseku (p�ed 
sokolovnou) p�echází na pravou stranu. Je provedeno z PVC DN 150 o délce 1101,5 m. 
Po�et domovních �erpacích šachet je 45.   
�ad A-III-1 je proveden z PE  DN 40 o délce 56,49 m. Z hlavního �adu A odbo�uje na levou 
stranu ve vzdálenosti 86 m od po�átku úseku. Je veden ulicí Na trávníku. Po�et domovních 
�erpacích šachet je  2.    
�ad A-III-2 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 76,73 m. Z hlavního �adu A odbo�uje ve 
vzdálenosti 123 m od po�átku úseku kolmo na pravou stranu. Po�et domovních �erpacích 
šachet je 8.      
�ad A-III-3 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 212,95 m. Z hlavního �adu A odbo�uje 
ve vzdálenosti 247 m od po�átku úseku kolmo na pravou stranu a je veden ulicí Polní. Po�et 
domovních �erpacích šachet je 8.     
�ad A III-4  je proveden z PE DN 40 o celkové délce 51 m. Z hlavního �adu A odbo�uje ve 
vzdálenosti 1101,5 m od po�átku úseku na pravou stranu a je veden �ástí ulice U parku.. 
Po�et domovních �erpacích šachet je 2.        
Celkový po�et domovních �erpacích stanic ve t�etím úseku kmenové stoky A je 65. 
 

�tvrtý úsek kmenové stoky A – 5a. etapa za�íná na k�ižovatce ulic Dolní, U parku a 
Horní, prochází Horní ulicí a kon�í po 242 m (za další k�ižovatkou ulic Horní a U parku).. 
Kanaliza�ní potrubí jde po pravé stran� silnice a je provedeno z PVC DN 100 a délce 242 m. 
Po�et domovních �erpacích šachet je 9.   
�ad A-5-1 je proveden z PE  DN 40 o délce 119 m. Z hlavního �adu A odbo�uje na levou 
stranu ve vzdálenosti 33 m od po�átku úseku a je veden ulicí Pravoslavná. Po�et domovních 
�erpacích šachet je 3.      
�ad A-5-2 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 97 m. Z hlavního �adu A odbo�uje ve 
vzdálenosti 90 m od po�átku úseku kolmo na levou stranu a je veden ulicí Sokolská. Po�et 
domovních �erpacích šachet je 8.      
�ad A-5-3 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 153 m. Z hlavního �adu A odbo�uje ve 
vzdálenosti 214,5 m od po�átku úseku kolmo na pravou stranu a je veden �ástí ulice U 
Parku. Po�et domovních �erpacích šachet je 9.     
Celkový po�et domovních �erpacích stanic ve �tvrtém úseku kmenové stoky A je 29. 
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Pátý úsek kmenové stoky A – 5. etapa za�íná za druhou k�ižovatkou ulic Horní a U 
parku, prochází ulicí Horní a kon�í v Novoveské �tvrti. Kanaliza�ní potrubí jde po pravé 
stran� a ve vzdálenosti 1482 m p�echází na levou stranu silnice, pak po trase dlouhé 64 m je 
�ad veden v poli (délka 286 m). V prostoru autobusové zastávky se �ad vrací na hlavní silnici 
a kon�í v Novoveské �tvrti. �ad je proveden z PVC DN 100, PVC DN 80, PE DN 65, PE DN 
50, PN DN 40 a délce 2108 m. Po�et domovních �erpacích šachet je 119.   
�ad A-5-4 (ulice Zahradní) je proveden z PE  DN 40 o délce 77 m. Z hlavního �adu A 
odbo�uje na pravou stranu ve vzdálenosti 670 m od po�átku úseku a je veden ulicí Zahradní. 
Po�et domovních �erpacích šachet je 3.     
�ad A-5-5 (ulice Ke splavu) je proveden z PE DN 40 o celkové délce 197 m. Z hlavního �adu 
A odbo�uje ve vzdálenosti 794 m od po�átku úseku kolmo na pravou stranu a je veden ulicí 
Ke splavu. Po�et domovních �erpacích šachet je 5.      
�ad A-5-6 (Na hrázi) je proveden z PE DN 40 o celkové délce 183,92 m. Z hlavního �adu A 
odbo�uje ve vzdálenosti 1482 m od po�átku úseku kolmo na pravou stranu. Po�et 
domovních �erpacích šachet je 0.      
�ad A-5-7 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 133,42 m. Z �adu A-odbo�uje ve 
vzdálenosti 1836 m od po�átku úseku  pravou stranu. Po�et domovních �erpacích šachet je 
8.      
�ad A-5-8 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 118,31 m. Z hlavního �adu A odbo�uje 
ve vzdálenosti 1910 m od po�átku úseku na levou stranu. Po�et domovních �erpacích 
šachet je 3. 
Mimo uvedené �ady je vybudována malá �ást stoky F, která bude pokra�ovat na Krnov. 
Odbo�ení je ve vzdálenosti 1089 m od po�átku úseku. Jedná se o kanaliza�ní potrubí z PE 
DN 65 o délce 87 m. Po�et domovních �erpacích šachet je 2. 
Celkový po�et domovních �erpacích šachet v pátém úseku je 140.  
 

�ad B – 1. etapa za�íná v armaturní šacht� �. 2 na rozhraní Št�pánova a B�ezc�, kde 
se napojuje na stoku A. Pokra�uje p�es B�ezce p�ímým sm�rem a kon�í za odbo�kou 
komunikace k podjezdu trat� �D.ve vzdálenosti 964 m od po�átku �adu. Je proveden z PVC 
DN 80, PVC DN 65, PVC DN 50, PVC DN 40 o délce 964 m. Po�et domovních �erpacích 
šachet je  40.   
�ad B-1 je proveden z PE  DN 40 o délce 132 m. Z �adu B odbo�uje na pravou stranu ve 
vzdálenosti 267,5 m od po�átku �adu. Po�et domovních �erpacích šachet je 6.      
�ad B-2 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 154 m. Z �adu B odbo�uje na k�ižovatce ve 
vzdálenosti 337 m od po�átku �adu úseku na levou stranu na komunikaci vedoucí 
k Benátk�m.. Po�et domovních �erpacích šachet je 7.      
Celkový po�et domovních �erpacích stanic v �adu B je 53 
 

�ad D - 3 a 4. etapa za�íná na k�ižovatce ulic B�ezecká, Dolní, Nádražní, kde se 
napojuje na kmenovou stoku A. Pokra�uje po Nádražní ulici až k trati �D, ve vzdálenosti 725 
m od za�átku �adu podchází koleje a odtud je veden v silnici ulice Za drahou a kon�í p�ed 
budovou nádraží. Kanaliza�ní potrubí jde po pravé stran� silnice, a po 521 m p�echází levou 
stranu. Je proveden z PE DN 65, PE DN 50, PE DN 40 a délce 1038,63 m. Po�et domovních 
�erpacích šachet je 39.   
�ad D-1 je proveden z PE DN 40 m o délce 84,5 m. Z �adu D odbo�uje na pravou stranu ve 
vzdálenosti 44 m od po�átku �adu a je veden ulicí D�lnická. Po�et domovních �erpacích 
šachet je 5.      
�ad D-2 je proveden z E DN 40 o celkové délce 49,47 m. Z �adu D odbo�uje ve vzdálenosti 
152 m od po�átku �adu a je veden ulicí D�lnická. Po�et domovních �erpacích šachet je 3.      
�ad D-3 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 154,32 m. Z hlavního �adu D odbo�uje ve 
vzdálenosti 578 m od po�átku �adu (u n�meckého kostela) a je veden ulicí Tovární. Po�et 
domovních �erpacích šachet je 3.      
Celkový po�et domovních �erpacích stanic na �adu D je 50. 
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�ad E – 5a. etapa za�íná na k�ižovatce ulic Dolní, U parku, Horní, kde se napojuje na 
kmenovou stoku A.. Pokra�uje po ulici U parku a kon�í na rozhraní Št�pánova a Liboše u 
mostu p�es Oskavu. V tomto bod� bude napojena splašková kanalizace obce Liboš. Tlaková 
stoka E je napojena na stoku A ve vzdálenosti 40 m od po�átku jejího �tvrtého úseku. 
Kanaliza�ní potrubí jde po levé stran� silnice, je provedeno z PVC DN 80 a délce 163 m. 
Po�et domovních �erpacích šachet je 4.   
�ad E-1 je proveden z PE DN 40 m o délce 85,5 m. Z �adu E odbo�uje na levou stranu ve 
vzdálenosti 128 m od po�átku �adu a je veden v místní úzké komunikaci, ve které také kon�í. 
Po�et domovních �erpacích šachet je 7.      
Celkový po�et domovních �erpacích stanic n �adu E je 11. 
 
            Stoka E Benátky je napojena na �ad G PE 125 p�ed domem �.p. 183. K�íží 
komunikaci III/4468, dále vede krajem pole kolem lokality „autoservis“ a kon�í v šacht� Š1 
odvzduš�ovací soupravou na odpadní vodu s možným vstupem pro �išt�ní tlakovou vodou. 
Stoka E je provedena z PE 100 SDR 17, D 63 o délce 314,0 m. 
 
            Stoka E-1 Benátky je napojena v km 0,122 na stoku E a vede krajem pole k domu 
�.p. 182 (autoservis). Stoka E-1 je provedena  z PE 100 SDR 17, D 50 o délce 74,0 m. 
 

�ad G, kterým se napojuje místní �ást Benátky, za�íná v armaturní šacht� �.1 
v prostoru �OV. Pokra�uje podél toku Smradlena, p�echází silnici III/4468 a dále je veden 
podél silnice. Ve vzdálenosti 341,5 m od za�átku �adu odbo�uje doprava p�ímým sm�rem po 
severním okraji Benátek. V této �ásti jde trasa kanalizace po pravé stran� komunikace. �ad 
je proveden z PE DN 125, PE DN 110 o délce 602 m. Domovní �erpací šachty zatím nebyly 
realizovány.   
�ad G-1 je proveden z PE DN 50, PE DN 40 o délce 357 m. Z �adu G odbo�uje na pravou 
stranu ve vzdálenosti 508,5 m od po�átku �adu a to sm�rem do vnit�ní zástavby Benátek. 
Domovní �erpací šachty zatím nebyly realizovány..      
�ad G-2 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 59,5 m. Z �adu G1 odbo�uje doleva ve 
vzdálenosti 100,7 m od po�átku �adu G1. Domovních �erpací šachty zatím nebyly 
realizovány.      
�ad G-3 je proveden z PE DN 40 o celkové délce 59 m. Z �adu G1odbo�uje ve vzdálenosti 
321 m od po�átku �adu G1.  
 
            Stoka A Moravská Huzová je napojena na výtlak V1 p�ed obcí Moravská Huzová a 
vede v kraji silnice III/44615. Na stoce je osazeno 5 sek�ních šoupat a t�i proplachovací 
soupravy. Provedena je v PE 100 SDR 17, D 110 o délce 800,0 m. 
Stoka A-0 je napojena na stoku A v km 0,135. Vede nezpevn�nou místní št�rkovou cestou, 
provedena je z PE 100 SDR 17, D 63 a délce 41,0 m. 
Stoka A-1 je napojena na stoku A v km 0,1695, k�íží silnici III/44615 a dále vede v místní 
št�rkové cest�. Provedena je z PE 100 SDR 17, D 50 o délce 61,0 m. 
Stoka A-2 je na stoku A napojena v km 0,197, vede krajem silnice III/44615 a v zeleném 
pásu podél této silnice. Provedena je  z PE 100 SDR 17, D 63 délky 125,0 m. 
 
            Stoka B Moravská Huzová je napojena na stoku A v km 0,3165, k�íží silnici III/4476, 
dále vede v zeleném pásu a p�echází do místní komunikace. Na stoce je osazeno 5 
sek�ních šoupat, provedena je z PE 100 SDR 17, D 110 v délce 311,0 m a D 90 v délce 
135,0 m. 
Stoka B-1 je napojena na stoku B v km 0,0195, vede v zeleném pásu, k�íží deš�ovou 
kanalizaci, silnici III/44615 a dále vede krajem této silnice a od km 0,443 vede polní cestou. 
Provedena je z PE 100 SDR 17, D 90 v délce 367,0 m, po té se m�ní profil stoky na D 63 
v délce 153,0 m. Na konci stoky je osazena proplachovací souprava. 
Stoka B-1-1 je napojena na stoku B-1 v km 0,146, vede v zeleném pásu, k�íží tok Sitka a 
vede k areálu JZD. Na konci je osazena proplachovací souprava. Provedena je z PE 100 
SDR 17, D 50 a délce  77,0 m. 



                                                      Kanaliza�ní �ád kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov 

Stránka 16 z 59 

 

Stoka B-1-2 je napojena na stoku B-1 v km 0,158 a vede v zeleném pásu podél silnice. 
Provedena je z PE 100 SDR 17, D 50 délky 48,0 m. Ukon�ena je odvzduš�ovací soupravou. 
Stoka B-2 je napojena na stoku B v km 0,311, vede v místní silnici a dále po št�rkové cest�. 
Stoka k�íží tok Sitka (shybka pod Sitkou je provedena z tvárné litiny a její délka je 15,5 m). 
Stoka kon�í u domu �.p. 105 a konec je osazen proplachovací soupravou DN 80. Na stoce 
jsou osazena 4 sek�ní šoupata, provedena je z PE 100 SDR 17 v délce 360,5 m. 
Stoka B-2-1 je napojena na stoku B-2 v km 0,164, vede v místní št�rkové cest�, ukon�ena je 
v betonové šacht� ve které je osazena odvzduš�ovací souprava DN 50 která umož�uje 
vstup pro tlakové �išt�ní. Provedena je z PE 100 SDR 17 v délce 38,0 m. 
Stoka B-2-2 je napojena na stoku B-2 v km 0,224, k�íží místní silnici a dále vede v zeleném 
pásu podél místní komunikace a krajem této komunikace. Na konci stoky je betonová šachta 
ve které je osazena odvzduš�ovací souprava DN 50, která umož�uje i vstup pro tlakové 
�išt�ní. Provedena je z PE 100 SDR 17 o délce 55,0 m. 
Stoka B-2-3 je napojena na stoku B-2 v km 0,318. Vede v místní silnici a na jejím konci je 
osazena proplachovací souprava, Provedena je z PE 100 SDR 17 a její délka je 60,0 m. 
Stoka B-3 je napojena na stoku B v km 0,439, vede v chodníku a dále krajem silnice III/4476. 
Na konci je osazena proplachovací souprava. Provedena je z PE 100 SDR 17 délky 80,0 m. 
 
            Stoka C Stádlo je napojena na výtla�nou stoku V2 na za�átku obce Stádlo a vede 
v místní komunikaci, v zeleném pásu a dále pak krajem  silnice  III/44777. Na konci je 
betonová šachta s odvzduš�ovací soupravou a možným vstupem pro tlakové �išt�ní. 
Provedena je z PE 100 RC, SDR 17, D 90 v délce 172 m a z PE 100 RC, SDR 17, D 63 
v délce 230,0 m. 
Stoka C-1 je napojena na stoku C v km 0,172, vede v zeleném pásu, k�íží místní komunikaci, 
dále pokra�uje op�t v zeleném pásu a k�íží silnici III/4477. Provedena je z PE 100 RC, SDR 
17, D 90 a délce 48,0 m. 
 
            Stoka D Stádlo je napojena na výtla�nou stoku V2 na za�átku obce  Stádlo a vede 
místní komunikací a krajem silnice III/4477. Kon�í betonovou šachtou s odvzduš�ovací 
soupravou s možností pro vstup p�i tlakovém �išt�ní. Provedena je z PE 100 RC, SDR 17, D 
90 délky 202,0 m a D 63 délky 132,0 m. 
Stoka D-1 je napojena na stoku D v km 0,1075, vede krajem silnice III/4477, dále v zelené 
ploše, k�íží tok Sitka, pokra�uje zatravn�nou plochou, místní komunikací a kon�í ve št�rkové 
cest� betonovou šachtou s odvzduš�ovací soupravou s možností pro vstup p�i tlakovém 
�išt�ní. Provedena je z PE 100 RC, SDR 17, D 63 v délce 243 m. 
 
Celková délka tlakové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov v�etn� místních �ástí   
je 19.871,16 m a zakon�ena je �OV Št�pánov.  
 
7.4 Domovní �erpací stanice 
 
Domovní �erpací stanice jsou betonové nebo plastové, osazeny technologií PRESSKAN. 
Všechny jsou vybaveny signalizací chodu a poruch. P�i zaplavení horní sondy dojde 
k sepnutí �erpadla, po od�erpání obsahu k úrovni dolní sondy dojde automaticky k vypnutí 
�erpadla. Napájení �erpací stanice je z elektrického rozvodu NN z elektrom�rového 
rozvad��e v každé nemovitosti dopln�ného o ochranu p�ed nebezpe�ným dotykem 
proudovým chráni�em  40A (25A) a samo�inným odpojením od zdroje t�ípólovým jisti�em 
16A. �erpadlo je svým podstavcem osazeno p�ímo na dno šachty. Ve Št�pánov� je 525 �S, 
v místní �ásti  Moravská Huzová 110 �S a v místní �ásti Stádlo 44 �S.  
 
Každý uživatel �erpací stanice tlakové kanalizace v obci Št�pánov a místních �ástí je 
povinen �ídit se následujícími pokyny: 

� do �erpací šachty lze vypoušt�t pouze odpadní vody z kuchyn�, WC, koupelny a 
prádelny. 
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� do �erpací šachty nelze vypoušt�t nap�. deš�ové vody, odvodn�ní venkovních ploch, 
teras apod. 

� do kanalizace nepat�í: 
• kamení, št�rk, písek 
• kovové p�edm�ty 
• rostlinné tuky, živo�išné tuky, oleje 
• veškeré chemické látky - �edidla, barvy, jedy, kyseliny … 
• vlh�ené ubrousky, textilie, silonové pun�ochy, papírové pleny, hygienické 

vložky a tampony apod. 
• uhynulá zví�ata, zbytky jídel, kosti 
• do jímky nesmí p�ijít odpad z kuchy�ského drti�e odpadu (tento odpad 

podléhá režimu zákona  �. 185/2001 Sb. o odpadech) 
� uživatel je povinen provád�t pravidelné �išt�ní prostoru �erpací jímky a to zejména 

st�n, ovládacích prvk� hladin, �erpadel a armatur a to ost�íkáním proudem vody v 
intervalech 2x – 4x ro�n� dle míry zne�išt�ní. 

� v p�ípad� silného zne�išt�ní, kdy je ost�íkání proudem vody neú�inné, nebo poruchy 
na technologii, informuje uživatel o t�chto skute�nostech neprodlen� provozovatele 
kanalizace, který zajistí vývoz a vy�išt�ní �erpací šachty i opravu technologie na sv�j 
náklad. 

� kontakty pro informování provozovatele: 
• vývoz a �išt�ní �erpací šachty: +420 739 422 370 v dob� od 700 do 1800 hodin 
• porucha technologie: +420 736 535 476 v dob� od 700 do 1800 hodin 
• informace e-mailem na: http://www.vhs-sitka.cz sekce hlášení havárií 

� uživatel nesmí vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických za�ízení. Toto je životu 
nebezpe�né (možnost infekce a úrazu el. proudem). 

� uživatel je povinen zabezpe�it poklop proti otev�ení (zamezení vniku dít�te nebo 
jiných osob). Zárove� musí zachovat snadný p�ístup do �erpací šachty (na poklopu 
nesmí ležet žádná b�emena …) 

 
Pokyny pro uživatele �erpací stanice tlakové kanalizace jsou i p�ílohou smlouvy o dodávce 
vody a odvád�ní odpadních vod. 
 

8. Údaje o �istírn� odpadních vod  
 
    Splaškové vody jsou odvád�ny na �OV v obci Št�pánov. �istírna odpadních vod je 
mechanicko-biologická �istírna s klasickým hrubým p�ed�išt�ním (�esle a lapák písku). Dále 
�OV obsahuje denitrifika�ní nádrže, nitrifika�ní nádrže, regenera�ní nádrž, dosazovací 
nádrž, kalojemy a jímku pro kalovou vodu.  
Tlakový p�ítok odpadních vod z tlakového systému je zaúst�n do žlabu p�ed mechanicky 
stírané jemné �esle, které je možno obtokovat. Dále pak odpadní voda prochází lapákem 
písku a odtud do denitrifika�ní nádrže  
V denitrifika�ní nádrži je umíst�no ponorné míchadlo, které zajiš�uje smíchání surové vody 
s recirkulovaným kalem. Z denitrifika�ní nádrže odtéká voda p�es dv� nastavitelná hradítka 
do dvou aktiva�ních nádrží. Každá nádrž je p�epážkami rozd�lena na dv� �ásti. Aktivace je 
provzduš�ována aera�ními elementy do první �ásti nádrže je p�ivedeno asi 65 % 
z celkového množství vzduchu a do druhé asi 35 %. Na odtokové stran� každé aktiva�ní 
nádrže je umíst�no �erpadlo vnit�ního recyklu, trychtý�ovitý p�epad napojený na odtokové 
potrubí, zaúst�ní dávkovacího potrubí síranu železitého a kyslíková sonda. 
P�ed dosazovací nádrž je za�azena odply�ovací jímka. Pro separaci kalu je použita kruhová 
dosazovací nádrž, která je vybavena stíráním kalu ze dna nádrže a stíráním plovoucích 
ne�istot z hladiny. Kal ze dna je gravita�n� p�epoušt�n do �erpací jímky kalu a odtud je 
možno �erpat kal do denitrifika�ní nádrže nebo do nádrže regenerace kalu. Nad jímkou je 
umíst�no v�etenové �erpadlo p�ebyte�ného kalu na pásový zahuš�ova�. Plovoucí ne�istoty 
z hladiny dosazovací nádrže jsou odvád�ny potrubím do jímky, ve které je osazeno ponorné 
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�erpadlo. Výtlak �erpadla je zaúst�n do sacího potrubí �erpadla p�ebyte�ného kalu. Plovoucí 
kal je rovn�ž možné od�erpat fekálním vozem napojeným na koncovku vn� budovy. 
Vy�išt�ná voda z dosazovací nádrže je odvád�na potrubím až do šachty. V areálu �OV je 
na odtokovém potrubí umíst�n m�rný objekt vybavený Parshalovým žlabem pro rozsah 
pr�toku 0,78 – 54,6 l/s.  
Dávkování síranu železnatého zajiš�uje dávkovací �erpadlo, které je osazeno na zásobní 
nádrži síranu. 
V regenera�ní nádrži kalu je umíst�no provzduš�ovací za�ízení, které je napojeno na 
samostatné dmychadlo.  
V samostatné místnosti jsou umíst�na 4 stejná dmychadla s frekven�ními m�ni�i a 
s protihlukovými kryty.  
Veškerý p�ebyte�ný kal se na �istírn� pouze zahustí a bude se odvážet na zpracování na 
�OV Šternberk. Sítopásový zahuš�ova� zpracovává p�ebyte�ný kal s nadávkovaným 
flokulantem dodávaný v�etenovým �erpadlem. Sou�ástí zahuš�ova�e je i rozpoušt�cí 
za�ízení flokulantu, které se skládá ze dvou nádrží.  
V obou kalojemech jsou na dn� nádrží umíst�ny st�edobublinné provzduš�ovací elementy, 
které jsou napojeny na samostatné dmychadlo. 
 
Základní projektové kapacitní parametry �OV Št�pánov 
 

Údaje o kapacit� �OV Jednotka Množství 

Po�et ekvivalentních obyvatel EO 3175 
Pr�m�rný denní p�ítok Q24 m3/den 634,1 
  l/s  7,34 
Max. hodinový p�ítok Qh max m3/h 74,0 
 l/s 20,5 
Maximální ro�ní p�ítok Q365 max m3/r 231.447 
   
Produkce CHSKCr mg/l 800 
 t/rok 185,2 
Produkce BSK5 mg/l 400 
 t/rok 92,6 
Produkce NL mg/l 600 
 t/rok 138,9 
Produkce N-NH4 mg/l 47 
 t/rok 10,8 
  

K 31.12.2016 je na �istírnu odpadních vod p�ipojeno 3020 trvale bydlících obyvatel a 
skute�né zne�išt�ní na p�ítoku do �istírny reprezentuje 2324 ekvivalentních obyvatel. 
Pr�m�rn� dosahovaná ú�innost �išt�ní v uvedených ukazatelích je v následujících 
tabulkách: 
 
P�ehled ú�innosti �išt�ní �OV (podle pr�m�rných hodnot koncentrací) 

Období 
Ukazatel BSK5 CHSK NL N-NH4+ Pc 

Jednotka % % % % % 
2016  98,88 98,27 98,48 92,12 90,33 

  
P�ehled koncentra�ních hodnot na odtoku �OV (ro�ní pr�m�r) 

Období 
Ukazatel BSK5 CHSK NL N-NH4+ Pc 

Jednotka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
2016  4,7 18,1 8,0 7,1 1,77 
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P�ehled  hodnot BSK5 a CHSK na p�ítoku a odtoku �OV dosahovaných v roce 2016 
  t/rok kg/den 

BSK5 
P�ítok 50,89 139,04 
Odtok 0,57 1 , 56  

CHSK  
P�ítok 126,25 344,95 
Odtok 2,196 6,0 

 
Využití �OV vychází z dlouhodobého sledování bilance zne�išt�ní. Teoreticky volná kapacita 
�OV podle ro�ního p�ítoku BSK p�i p�epo�tu 60g/osoba/den vychází cca na 851 
ekvivalentních obyvatel. 
 
Základní údaje o vodním recipientu pro vypoušt�né vody z �OV 
 
Název recipientu  : Oskava    
�íslo hydrologického po�adí  : 4-12-03-070 
Hydrogeologický rajon  : 1621 
�í�ní km  : 4,51 
Správce toku  : Povodí Moravy s.p. Brno 
Q 355   : 2,67 m3s-1 
Kategorie podle vyhl. �. 470/2001 Sb. : nejedná se o významný vodní tok 
Bližší informace k �OV  : viz provozní �ád �OV 
 

9. Požadavky vodoprávního ú�adu na množství a jakost vypoušt�ných 
odpadních vod 

 
     Dne 28.1.2013 vydal Magistrát m�sta Olomouce, odbor životního prost�edí rozhodnutí 
pod �.j.: SMOI/ŽP/55/4598/2012/Gi, ve kterém povoluje nakládání s vodami spo�ívající ve 
vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových z �OV Št�pánov s platností do 31.12.2020 
 
v následujícím množství: 

Q Ø 4,915 l/s max. 10,3 l/s Ø 15.300 m3/m�s. max. 155.000 m3/rok 
 
a v následující jakosti: 
 

 p (mg/l) m (mg/l) (t/rok) 
BSK5 25  50   2,8 

CHSKCr 65  110  8 , 5  
NL  25  50 2,8 

N-NH4 15 30 2,5 
Pcelk 2 4 0,3 

 
p = p�ípustná hodnota zne�išt�ní odpadní vody 
m = maximální nep�ekro�itelná koncentrace zne�išt�ní odpadní vody 
 
Kvalita vypoušt�ných odpadních vod dle limit� stanovených vodohospodá�ským povolením 
je v souladu s Na�ízením vlády �. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p�ípustného 
zne�išt�ní povrchových a odpadních vod.  
Pro posuzování dodržování stanovených hodnot ukazatel� jsou sm�rodatné pouze výsledky  
rozbor�  provedených akreditovanou laborato�í, jejíž kvalita práce je podrobena soustavné 
vn�jší kontrole. 
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10. Nejvyšší p�ípustná míra zne�išt�ní vod vypoušt�ných do kanalizace 
pro ve�ejnou pot�ebu 

 

     Odpadní  vody  jsou  vody  použité  v obytných,  pr�myslových,  zem�d�lských, 
zdravotnických a jiných stavbách,  za�ízeních nebo dopravních prost�edcích,  pokud mají po  
použití zm�n�nou jakost ( složení nebo teplotu ), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 
mohou ohrozit  jakost povrchových nebo podzemních vod.  Odpadní vody jsou  i   pr�sakové  
vody z odkališ� nebo ze skládek  a vody �erpané ze sana�ních vrt�  �i drenážních  systém� 
ur�ených k sanaci kontaminovaných podzemních vod. Všechny vody, které jednou vnikly do 
kanalizace se považují za vody odpadní. 
 
     Všude tam, kde jsou odpadní vody zne�išt�ny vysokým obsahem rostlinných a 
živo�išných tuk�, musí být p�ed zaúst�ním kanaliza�ní p�ípojky do kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu za�azen lapák tuk� (odlu�ova� tuk� a olej�). Lapáky tuk�  musí být podle �SN EN 
1825-2 použity: 
 

a) v restauracích, hotelech, kantýnách, motorestech 
b) v kuchyních, ve kterých se smaží, pe�e, griluje 
c) ve výdejnách jídel (s vracením nádobí), tj. v jídelnách bez va�ení (bez kuchyn�) 
d) v �eznictvích s porážkou nebo bez porážky 
e) ve velkých provozech na zpracování masa s porážkou nebo bez porážky 
f) v jatkách 
g) na porážkách dr�beže 
h) p�i zpracování st�ev 
i) p�i zpracování zví�ecích orgán� 
j) p�i zpracování kostí a klihu 
k) ve výrobnách mýdel a vosk� 
l) v olejných mlýnech 
m) v závodech pro zpracování rostlinného oleje 
n) v závodech pro výrobu margarinu 
o) v konzervárnách 
p) ve výrobnách jídel pro rychlé ob�erstvení 
q) ve výrobnách fritovaných výrobk� a chips� 
r) v pražírnách arašíd� 

       
     Kdo vypouští odpadní vody do kanalizace nad míru zne�ist�ní povolenou kanaliza�ním 
�ádem, je povinen zajiš�ovat jejich zneškod�ování v souladu s podmínkami stanovenými 
v povolení k jejich vypoušt�ní vydané vodoprávním ú�adem a smlouvou mezi 
provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod (odb�ratelem), . 
 
     Jakékoliv opat�ení ve výrob� u producent�  pr�myslových odpadních vod, které má za 
následek zvýšení množství odpadních vod,  nebo koncentrace zne�išt�ní odpadních vod   
proti stávajícímu stavu, nebo nad limity kanaliza�ního �ádu  musí být p�edem projednáno s 
provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. 
 
     Do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov nesmí být napojeny deš�ové vody. 
 
     Podzemní vody nesmí být do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov 
vypoušt�ny. 
 
     Vypoušt�ní odpadních vod ze žump, zachycených kal� ze septik� a D�OV do kanalizace 
pro ve�ejnou pot�ebu je zakázáno. Likvidace takových vod je možná pouze na �OV. 
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     Pro producenta odpadních vod,  jsou rovn�ž závazné technické podmínky pro vypoušt�ní 
odpadních vod, které jsou nedílnou sou�ástí „Smlouvy o dodávce pitné vody a vypoušt�ní 
odpadních vod“. 
 
     Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace p�ekro�ení limit� (maximálních hodnot), 
bude o této skute�nosti informovat vodoprávní ú�ad a m�že na viníkovi uplatnit náhrady 
ztráty v rámci vzájemných smluvních vztah� a platných právních norem (viz. § 10 zákona �. 
274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky �. 428/2001 Sb.) 
Krajský ú�ad a pov��ený vodoprávní ú�ad uplat�ují sankce podle § 32 – 34 zákona �. 
274/2001 Sb. 
 
Nejvyšší p�ípustná míra zne�išt�ní splaškových vod vypoušt�ných do kanalizace pro 
ve�ejnou pot�ebu:   
 

P
o�

ad
í 

 
Název  ukazatele 

 
Symbol 

 
Jednotka 

Nejvyšší p�íp.míra 
zne�ist�ní 

s vyúst�ním do �OV 

1 Biochemická spot�eba kyslíku BSK5 mg/l 420 
2 Chemická spot�eba kyslíku dichromanem CHSK Cr  mg/l 750 
3 Reakce vody pH  6,5 – 8,5 
4 Rozpušt�né látky RL mg/l 900 
5 Rozpušt�né anorganické soli RAS mg/l 530 
6 Nerozpušt�né látky NL mg/l 400 
7 Veškeré železo Fe mg/l 50 
8 Veškerý mangan Mn mg/l 2 
9 Amoniakální dusík N-NH4

+ mg/l 25 
10 Volný amoniak NH3 mg/l 0,5 
11 Dusi�nanový dusík N-NO3

- mg/l 50 
12 Celkový fosfor P mg/l 10 
13 Chloridy Cl- mg/l 150 
14 Sulfan a sulfidy S2- mg/l 0,02 
15 Sírany SO4

2- mg/l 80 
16 Fenoly t�kající s vodní parou FN 1 mg/l 10 
17 Nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l 50 
18 Veškeré kyanidy CN- mg/l 0,2 
19 Bor B mg/l 2 
20 Rtu� Hg mg/l 0,002 
21 Kadmium Cd mg/l 0,05 
22 Olovo Pb mg/l 0,1 
23 Arsen As mg/l 0,1 
24 M�	 Cu mg/l 0,5 
25 Chrom ( VI ) CrVI mg/l 0,1 
26 Chrom ( III ) CrIII mg/l 0,5 
27 Kobalt Co mg/l 0,5 
28 Nikl Ni mg/l 0,5 
29 Zinek Zn mg/l 2 
30 Vanad V mg/l 0,2 
31 St�íbro Ag mg/l 0,3 
32 Selen Se mg/l 0,1 
33 Baryum Ba mg/l 3 
34 Berylium Be mg/l 0,05 
35 Hliník Al mg/l 50 
36 Celková objemová aktivita Alfa Aa Bg/l 1 
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11. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami        

 

     Do kanalizace nesmí podle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, 
které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:  
 

A. Zvláš� nebezpe�né látky 
 

     Zvláš� nebezpe�né látky je možné vypoušt�t do kanalizace jen výjime�n�  se souhlasem 
provozovatele kanalizace a na základ� povolení vodoprávního ú�adu. 
     Zvláš� nebezpe�né látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou 
t�ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle m�ní na látky biologicky neškodné : 
 

1) organohalogenové slou�eniny a látky, které mohou tvo�it takové slou�eniny 
ve vodním prost�edí, 

         2)   organofosforové slou�eniny, 
3) organocínové slou�eniny, 
4) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve 

vodním prost�edí nebo jeho vlivem, 
5) rtu� a její slou�eniny, 
6) kadmium a jeho slou�eniny, 
7) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p�vodu, 
8) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z�stávat v suspenzi 

nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod, 
 

B. Nebezpe�né látky  jsou látky náležející do níže uvedených skupin : 
 

1) Metaloidy, kovy a jejich slou�eniny  
 

1. zinek 
 

6. selen 
 

11. cín 
 

16. vanad  
 

2. m�	 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. st�íbro 

 

2) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláš� nebezpe�ných látek. 

37 Celková objemová aktivita Beta Ab Bg/l 4 
38 Benzen BZ mg/l 0,1 
39 Chlorbenzen CB mg/l 0,02 
40 Dichlorbenzeny DCB mg/l 0,002 
41 Polychlorované bifenyly PCB mg/l 25 
42 Benzo(a)pyren BZP mg/l 50 
43 Tenzidy aniontové PAL-A mg/l 50 
44 Tuky a oleje rostliné a živo�išné TO mg/l 50 
45 Absorbovatelné organické halogeny AOX mg/l 0,1 
46 Teplota T oC 40 
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3) Látky  které  mají  škodlivý  ú�inek  na  chu� nebo v�ni  produkt� pro  lidskou  
spot�ebu pocházejících z vodního prost�edí a slou�eniny mající schopnost 
zvýšit obsah t�chto látek ve vodách. 

4) Toxické  nebo  persistentní  organické  slou�eniny  k�emíku  a  látky, které 
mohou zvýšit obsah t�chto slou�enin  ve vodách, vyjma t�ch, jež jsou 
biologicky     neškodné nebo se rychle p�em��ují ve vod� na neškodné látky. 

5) Anorganické slou�eniny fosforu nebo elementárního fosforu. 
6) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p�vodu. 
7) Fluoridy 
8) Látky, které mají nep�íznivý ú�inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné     
      soli a dusitany. 
9)   Kyanidy 
10)Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nep�íznivý ú�inek na dobrý stav  

povrchových vod 
 

Do stokové sít� tlakové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov dále nesm�jí 
vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami : 
 

� obsahující radioaktivní, infek�ní a jiné látky, ohrožující  zdraví  nebo 
bezpe�nost   obsluhovatel� stokové sít�,  pop�ípad�  obyvatelstva,  nebo  
zp�sobující nadm�rný zápach.  

� narušující  materiál  stokové  sít� nebo za�ízení �istírny odpadních vod, 
pop�ípad�       zp�sobující  provozní závady  nebo  poruchy  v  pr�toku  stokové  
sít� a ohrožující provoz �OV. 

� obsahující ho�lavé a výbušné látky. 
� obsahující látky,  které  smísením se vzduchem nebo vodou tvo�í výbušné, 

dusivé nebo otravné sm�si. 
� obsahují látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, jež se 

mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí škodlivé látky. 
� s obsahem  látek  vytvá�ejících  plovoucí  soudržnou  vrstvu na  hladin� vody 

ve stokách. 
� s obsahem rychle sedimentujících p�ím�sí a látek  které inklinují k  nabalování  

na st�ny stok a tvo�í t�žké soudržné sedimenty (v�etn� kuchy�ských odpad� a 
to a� ve form� pevné �i rozm�ln�né a odpad� z drti�� speciálních pom�cek pro 
sociální ústavy) 

� obsahující pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny. 
� obsahující soli použité v období  zimní údržby komunikací v množství 

p�esahujícím v pr�m�ru za toto období  300 mg*  v jednom litru vody a uli�ní 
ne�istoty v množství p�esahující 200 mg* v jednom litru vody. 

      *Tato množství se zjiš�ují t�sn� p�ed vstupem do stokové sít� 
� obsahující oleje a ropné látky. 
� odpady specifikované v Katalogu odpad� (vyhl. �. 381/2001 Sb.) 

 

Do stokové sít� tlakové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov dále nepat�í: 
 

1) kamení, št�rk, písek 
2) kovové p�edm�ty 
3) vlh�ené ubrousky, textilie, silonové pun�ochy, papírové pleny, hygienické vložky a 

tampony 
4) uhynulá zví�ata, zbytky jídel, kosti 
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12. Zvláštní podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod u vybraných  
producent�  

 

V obci Št�pánov se nenachází producenti odpadních vod u kterých musí být provád�n 
zvýšený dohled s ohledem na možný obsah látek  uvedených v bod� 11. 
�innosti a služby jsou provozovány formou živnostenského podnikání. Jedná se zejména o 
kade�nictví a pedikúru, zahradnictví, hostinská �innost, stola�ství, výkopové a studna�ské 
práce, chov koní, veterinární služby, vodoinstalatérství, soustružnické práce, klempí�ství a 
pokrýva�ství, záme�nictví, autoservisy, výroba nábytku, výroba plastových oken, prodejny 
potravin a smíšeného zboží. 
 

13. Opat�ení p�i poruchách a haváriích kanalizace pro  ve�ejnou pot�ebu        
 

     Havárií je mimo�ádné závažné zhoršení nebo mimo�ádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod. 
     Za  mimo�ádné  závažné  ohrožení  jakosti povrchových  nebo  podzemních vod se 
považuje  také  vniknutí  látek do  prost�edí  povrchových nebo podzemních vod,  které m�že 
zp�sobit mimo�ádn� závažné zhoršení jejich jakosti. 
     Za  havárii  se  vždy  považují  p�ípady  závažného zhoršení nebo mimo�ádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod látkami uvedenými pod bodem �. 11  tohoto  
kanaliza�ního �ádu.  Dále se za havárii považují p�ípady technických poruch a závad 
za�ízení k zachycování, skladování, doprav� a odkládání látek uvedených pod bodem �. 11  
tohoto kanaliza�ního �ádu, pokud takovému vniknutí p�edcházejí. 
     P�i havárii je p�vodce havárie povinen �init bezprost�ední opat�ení k odstra�ování p�í�in 
havárie a spolupracovat p�i odstra�ování následk� havárie v rozsahu stanoveném zákonem 
�. 254/2001 Sb., § 41 a §42. 
     Náklady spojené s odstran�ním zavin�né poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji zp�sobil. 
               

     Uživatel závadných látek (každý kdo s nimi zachází nebo jinak s nimi nakládá),  
jakož i ten, kdo nakládá s vodami, pokud u n�ho došlo k havárii, je povinen u�init 
bezprost�ední opat�ení k odstran�ní jejich škodlivých následk�  a  zabezpe�it 
následná opat�ení k zneškodn�ní havárie. 
 

Bezprost�edním opat�ením k zneškodn�ní havárie je : 
� Co nejrychlejší odstran�ní p�í�in havárie. 
� Zabrán�ní škodlivým následk�m havárii nebo alespo� jejich zmírn�ní tak, aby škody 

byly co nejmenší. 
� Neprodlené ohlášení havárie 

 
Opat�ení k odstran�ní škodlivých následk� havárie je : 

� Likvidace uniklých závadných látek 
� Uvedení zasaženého místa do p�vodního stavu. 

 

Hlášení havárie 
 

     Havárii je povinen ohlásit její p�vodce nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodn�jším a 
nejrychlejším zp�sobem podle místních pom�r� (osobn�, telefonicky, e-mailem nebo 
písemn�) v souladu s § 40 a § 41, zákona 254/2001 Sb. (Zákon o vodách)  na: 
 

 

Orgán Telefonní �íslo 
Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky                             150, 950 772 011, 950 772 633 

Obec Št�pánov 585 386 482 
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VHS SITKA s.r.o. 585 012 730, 585 011 680 
Policii �eské republiky 158, 974 766 731 
Povodí Moravy, ZHM Olomouc                                                 541 211 737, 585 711 229 

�eskou inspekci životního prost�edí, OI  Olomouc               585 243 410, 731 405 265, 262 
Obecní policii                                                                       156, 585 319 554, 602 544 060 
Hygienickou stanici Olomouc                                                         585 719 273 

Magistrát m�sta Olomouce, odbor životního prost�edí 588 488 310, 312, 602 718 845  
Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc, a.s. (v OPVZ) 585 536 211, 602 574 459 

                                                                                                                                               
      Vodohospodá�ská spole�nost Sitka s.r.o. postupuje p�i likvidaci poruch a havárií a p�i 
mimo�ádných událostech podle p�íslušných provozních p�edpis� - zejména „Provozního �ádu  
�OV“ a „Provozního �ádu kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu“ a odpovídá za uvedení 
kanalizace do provozu. 
 
      Osoby, které se zú�astnily zneškod�ování havárie, jsou povinny poskytnout �IŽP a HZS 
�R pot�ebné údaje. 
 
     Provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu musí o pr�b�hu  havárie a jejího 
odstra�ování  vést  p�íslušnou dokumentaci. 
 

14. Kontrola míry zne�išt�ní vypoušt�ných odpadních vod 
 
Kontrolu míry zne�išt�ní odpadních vod provád�jí: 
 

� Producenti odpadních vod – provozní kontrola (vnit�ní kontrola) 
� Provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu – kontrola dodržování kanaliza�ního 

�ádu (vn�jší kontrola) 
� Vodoprávní ú�ady (v rozsahu a zp�sobem dle p�íslušné legislativy) 

 
Pro  provád�ní  vnit�ní  a  vn�jší  kontroly  míry zne�išt�ní  odpadních  vod  platí   následující 
rámcové podmínky : 
    1) Zp�sob    odb�ru    vzork�   vody   musí   zaru�it   reprezentativní  jakost  vody,  její 

zm�ny  v �ase a   v  závislosti  na  pr�toku. 
2) Rozsah kontrolovaných  ukazatel� jakosti vypoušt�ných odpadních  vod  je  stanoven         

kanaliza�ním     �ádem (nebo v platném vodoprávním rozhodnutí).  Po�et  pravideln�  
sledovaných  ukazatel� m�že  být  po  dohod� s provozovatelem kanalizace pro 
ve�ejnou pot�ebu  omezen na  ty, které  jsou  pro výslednou jakost  smíšených  vod 
rozhodující. 

3) Kontrola  jakosti se  neprovádí  u  odpadních  vod  vypoušt�ných z obytných budov, 
pokud v nich neprobíhají  výrobní  �innosti  nebo  nejsou poskytovány  služby, jejichž  
odpadní vody nemají p�vod v lidském metabolismu nebo v �innostech obdobných 
�innostem v domácnostech. 

4) Rozbory vzork� vod se provádí podle standardních opera�ních postup� a standardních 
pracovních postup�, které vycházejí  z  platných norem. Rozbory  mohou  provád�t  jen  
k  tomu  oprávn�né   laborato�e. Náklady  na provozní (vnit�ní) kontrolu  hradí  
producent  odpadních vod. Náklady na kontrolu dodržování kanaliza�ního �ádu (vn�jší 
kontrolu) hradí provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu.  

     5) Zpracování a  vyhodnocení  výsledk� kontrol  zahrnuje jednak  jednotlivé  záznamy  
provedení rozbor�, jednak  výpo�et a záznam aritmeticky  pr�m�rných a nejvyšších  
hodnot sledovaných ukazatel� v jednotlivých  obdobích. 

6) Provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu  m�že  požadovat  od  producenta  
odpadních   vod  podklady pro  vypracování  bilancí vypoušt�ného zne�išt�ní 
v jednotlivých sledovaných  ukazatelích. 
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7) Výsledky  provozních m��ení   kvality  odpadních   vod  eviduje  producent  po dobu  
min  5  let a je povinen je  na  požádání  p�edložit  provozovateli kanalizace pro 
ve�ejnou pot�ebu a  vodoprávnímu ú�adu. 

8) Provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu  provádí  kontrolní odb�ry vypoušt�ných  
odpadních  vod  v rozsahu  a  �etnosti  podle  aktualizovaných  plán�  kontrolních  
odb�r�. 

9) Producent  odpadních   vod   je  povinen  zabezpe�it   pro  provozovatele kanalizace 
pro ve�ejnou pot�ebu   p�ístup ( v�etn� p�íjezdu ) na  místo  ur�ení pro  odb�r  
kontrolních  vzork� odpadní  vody  a  to  v�etn�  kontrolních   profil�   na  odtoku  z  
p�ed�isticích  za�ízení  (nap�. ze  zdroje  t�žkých  kov�).  Podrobnosti a postupy  p�i   
odb�ru,  manipulaci  a vyhodnocení  kontrolních   vzork�  a  p�íp. sankcí, jakož i  práva 
a povinnosti  producenta  odpadních vod  a provozovatele kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu upravuje  obchodní  smlouva. 

 
     P�i kontrole jakosti vypoušt�ných odpadních vod se provozovatel kanalizace �ídí zejména 
ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 
Sb. 
     P�edepsané koncentra�ní limity se zjiš�ují analýzou 2 hodinových sm�sných vzork�, které 
se po�ídí sléváním 8 díl�ích vzork� stejných objem� v intervalech 15 minut, neur�í-li smlouva 
mezi producentem odpadních vod a provozovatelem  jinak. 
     Bilan�ní hodnoty zne�išt�ní (d�ležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjiš�ují s 
použitím analýz sm�sných vzork�, odebíraných po dobu vodohospodá�ské aktivity 
odb�ratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odb�ry mohou 
trvat 1 hodinu, vzorek se po�ídí smísením stejných objem� prostých (bodových) vzork�,  
úm�rných pr�toku. 
     P�ípustná míra zne�išt�ní - nep�ekro�itelné maximální koncentra�ní hodnoty – jsou 
hodnoty získané prostým  (bodovým) vzorkem po�ízeným kdykoliv nezávisle na �ase. Tyto 
hodnoty nesm�jí být bez souhlasu provozovatele kanalizace p�ekro�eny z d�vod� 
ovliv�ování �istícího efektu a tím odtoku odpadních vod z �OV. 
     

     Rozbory vzork� odpadních vod se provád�jí podle metodického pokynu MZe �. j. 10 
532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry zne�išt�ní odpadních vod (�l. 28). 
     Odb�ry vzork� musí provád�t odborn� zp�sobilá osoba, která je náležit� pou�ena o 
p�edepsaných postupech p�i vzorkování. 
 
ANALITYCKÉ METODY PRO KONTROLU MÍRY ZNE�IŠT�NÍ ODPADNÍCH VOD 
  

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu �. 254/2001 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti k poplatk�m za vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových) 
Upozorn�ní: tento materiál je pr�b�žn� aktualizován, n�které informace jsou uve�ej�ovány 
ve V�stníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve V�stníku 
Ministerstva životního prost�edí. 
 

 

Ukazatel 
Zne�išt�ní Ozna�ení normy Název normy 

M�síc 
a rok 

vydání 
CHSKCr TNV 75 7520  Jakost vod – Stanovení 

chemické spot�eby kyslíku 
dichromanem (CHSKCr)“ 

08.98 
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RAS �SN 75 7346 �l. 5  Jakost vod – Stanovení 
rozpušt�ných látek – �l. 5 
Gravimetrické stanovení zbytku 
po „žíhání“ 

07.98  

NL �SN EN 872 (75 7349)  „Jakost vod –Stanovení 
nerozpušt�ných látek – Metoda 
filtrace filtrem ze sklen�ných 
vláken“ 

07.98 

Pc �SN EN 1189 (75 7465) �l. 6 a 7  
  
  
  
  
  
  
  
TNV 75 7466  
  
  
  
�SN EN ISO 11885 (75 7387) 
  
  

„Jakost vod – Stanovení fosforu 
– Spektrofotometrická metoda 
s molybdenanem amonným 
�l. 6 Stanovení celkového 
fosforu po oxidaci 
peroxodisíranem a �l. 7 
Stanovení celkového 
fosforu po rozkladu kyselinou 
dusi�nou a sírovou“ 
„Jakost vod – Stanovení fosforu 
po rozkladu kyselinou dusi�nou 
a chloristou (pro stanovení ve 
zne�išt�ných vodách)“ 
 „Jakost vod – Stanovení 33 
prvk� atomovou emisní 
spektrometrií 
s induk�n� vázaným plazmatem 
(ICP AES)“ 

07.98 
  
  
  
  
  
  
  
02. 00 
  
  
  
02. 99 

N-NH4
+ �SN ISO 5664 (75 7449)  

  
  
�SN ISO 7150-1 (75 7451)  
  
  
  
�SN ISO 7150-2 (75 7451)  
  
  
  
�SN EN ISO 11732 (75 7454)  
  
  
  
  
�SN ISO 6778 (75 7450)  

„Jakost vod – Stanovení 
amonných iont� – Odm�rná 
metoda po destilaci“ 
„Jakost vod – Stanovení 
amonných iont� – �ást 1.: 
Manuální spektrometrická 
metoda“ 
„Jakost vod – Stanovení 
amonných iont� – �ást 2.: 
Automatizovaná 
spektrometrická    metoda“ 
„Jakost vod – Stanovení 
amoniakálního dusíku 
pr�tokovou analýzou (CFA a 
FIA) 
a spektrofotometrickou detekcí“ 
„Jakost vod – Stanovení 
amonných iont� – 
potenciometrická metoda“ 

06.94 
  
  
06.94 
  
  
  
06.94 
  
  
  
11.98 
  
  
  
  
06.94 

Nanorg (N-NH4
+)+(N-NO2

-)+(N-NO3
-)     

N-NO2
- �SN EN 26777 (75 7452)  

  
  
�SN EN ISO 13395 (75 7456) 
  
  
  

Jakost vod – Stanovení dusitan� 
– Molekulárn� absorp�ní 
spektrometrická metoda“ 
„Jakost vod – Stanovení 
dusitanového dusíku 
a dusi�nanového dusíku a sumy 
obou  pr�tokovou analýzou 

09.95 
  
  
12.97 
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�SN EN ISO 10304-2 (75 7391)  

(CFA 
a FIA) se spektrofotometrickou 
detekcí“ 
„Jakost vod – stanovení 
rozpušt�ných aniont� metodou 
kapalinové chromatografie iont� 
– �ást 2: Stanovení bromid�, 
chlorid�, dusi�nan�, dusitan�, 
ortofosfore�nan� a síran� v 
odpadních vodách“ 

  
  
11.98 

N-NO3
- �SN ISO 7890-2 (75 7453)  

  
  
  
�SN ISO 7890-3 (75 7453)  
  
  
  
�SN EN ISO 13395 (75 7456)  
  
  
  
  
  
�SN EN ISO 10304-2 (75 7391)  

 „Jakost vod – Stanovení 
dusi�nan� – �ást 2.: 
Spektrofotometrická destila�ní 
metoda  s 4 –  fluorfenolem“ 
„Jakost vod – Stanovení 
dusi�nan� – �ást 3.: 
Spektrofotometrická metoda 
s kyselinou sulfosalicylovou“ 
„Jakost vod – Stanovení 
dusitanového dusíku 
a dusi�nanového dusíku a sumy 
obou pr�tokovou analýzou (CFA 
a FIA) se spektrofotometrickou 
detekcí“ 
„Jakost vod – stanovení 
rozpušt�ných aniont� metodou 
kapalinové chromatografie iont� 
– �ást 2: Stanovení bromid�, 
chlorid�, dusi�nan�, dusitan�, 
ortofosfore�nan� a síran� 
v odpadních vodách“ 

01.95 
  
  
  
01.95 
  
  
  
12. 97 
  
  
  
  
  
11.98 

AOX �SN EN 1485 (75 7531)  „Jakost vod – Stanovení 
adsorbovatelných organicky 
vázaných halogen� (AOX)“ 

07.98 

Hg �SN EN 1483 (75 7439)  
TNV 75 7440  
  
  
  
�SN EN 12338 (75 7441)  

„Jakost vod – Stanovení kadmia 
atomovou absorp�ní 
spektrometrií “ 
 „Jakost vod – Stanovení 33 
prvk� atomovou emisní 
spektrometrií 
s  induk�n� vázaným plazmatem 
(ICP AES)“ 

08.98 
08.98 
  
  
  
10.99 

Cd �SN EN ISO 5961 (75 7418)  
�SN EN ISO 11885 (75 7387)  

  02.96 
02.99 

  
 Podrobnosti k uvedeným normám : 
  
a)  u stanovení fosforu �SN EN 1189 (75 7465) je postup up�esn�n odkazem na p�íslušné 

�lánky této normy. Použití postup� s mírn�jšími ú�inky mineralizace vzorku podle �SN 
EN 1189 �l. 6 nebo podle �SN ISO 11885 je podmín�no prokázáním shody s ú�inn�jšími 
zp�soby mineralizace vzorku podle �SN EN 1189 �l. 7 nebo podle TNV 75 7466, 

b)  u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou 
(semimikrometodu) i titra�ní, 



                                                      Kanaliza�ní �ád kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov 

Stránka 29 z 59 

 

c)  u stanovení amonných iont� je titra�ní metoda podle �SN ISO 5664  vhodná pro vyšší 
koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle �SN ISO 7150-1 (75 7451) nebo 
automatizovaná podle �SN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. P�ed 
spektrofotometrickým stanovením podle �SN ISO 7150-1, �SN ISO 7150-2 a �SN EN  
ISO 11732 ve zne�išt�ných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a �ed�ním 
vzorku, se odd�lí amoniakální dusík od matrice destilací podle �SN ISO 5664, 

d)   u stanovení dusitanového dusíku se vzorek p�ed stanovením podle �SN EN ISO 10304-
2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometr�. Tuto úpravu, vhodnou  
k zabrán�ní zm�n vzorku v d�sledku mikrobiální �innosti, lze užít 
i v kombinaci s postupy podle �SN EN 26777 a �SN EN ISO 13395, 

e)  u stanovení dusi�nanového dusíku jsou postupy podle �SN ISO 7890-3, �SN EN ISO 
13395 a �SN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro mén� zne�išt�né odpadní vody. V siln� 
zne�išt�ných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, �ed�ním nebo �i�ením 
vzorku, se stanoví dusi�nanový dusík postupem podle �SN ISO 7890-2, který zahrnuje 
odd�lení dusi�nanového dusíku od matrice destilací, 

f)   u stanovení kadmia ur�uje �SN EN ISO 5961 (75 7418) dv� metody atomové absorp�ní 
spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací 
a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací 
kadmia. 

 
15 .  Kontrola podmínek stanovených kanaliza�ním �ádem 

 
     Kontrolu dodržování kanaliza�ního �ádu provádí provozovatel kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu v návaznosti na každý kontrolní odb�r odpadních vod. O výsledcích kontroly (p�i 
zjišt�ní nedodržení podmínek kanaliza�ního �ádu) informuje bez prodlení dot�ené odb�ratele 
(producenty odpadních vod) a vodoprávní ú�ad. 
     Rozbory ke zjišt�ní koncentrace zne�iš�ujících látek v odpadních vodách mohou  
provád�t jen pov��ené - akreditované laborato�e. Zne�iš�ovatel  je  povinen  kontrolu umožnit  
a  to zajišt�ním p�ístupu k místu odb�ru vzorku odpadní vody a  poskytnutím nezbytných 
podklad� pro provedení kontroly . 
     Odb�ratel je povinen zajistit pln�ní podmínek smlouvy o odvád�ní odpadních vod, jejíž 
sou�ástí jsou  ustanovení kanaliza�ního �ádu. 
     Odb�ratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem nebezpe�ných látek, je 
povinen v souladu s povolením provozovatele kanalizace m��it jakost odpadních vod a 
objem nebezpe�ných látek vypoušt�ných do kanalizace a o t�chto vést evidenci. 
     Odb�ratel je povinen udržovat místa ur�ená pro tuto kontrolu  p�ístupná  a v �istot�.  P�i 
kontrolním odb�ru vzorku odpadních vod provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu je 
producent  oprávn�n vyžádat si od provozovatele paralelní vzorek pro vlastní kontrolní a 
srovnávací rozbor, který však pro p�ípadný  nesoulad  výsledk� musí  být  proveden rovn�ž 
akreditovanou laborato�í,  jejíž kvalita práce je podrobena soustavné vn�jší kontrole.   
Odb�ratel  je  povinen  uvést  p�i  provád�ní kontrolního odb�ru všechny skute�nosti,  které 
by  mohly  mít  vliv  na  výsledky rozboru oproti b�žným podmínkám provozu (odstavení 
provozu, �išt�ní vnit�ní kanalizace nebo technologických za�ízení atd.). 
     O provád�né kontrole musí být vyhotoven protokol, ve kterém jsou uvedeny všechny      
skute�nosti a podmínky provád�né kontroly. Kontrolovaný producent  svým vyjád�ením a 
podpisem na protokolu stvrzuje správnost zaprotokolovaných skute�ností.  
      Pro posouzení dodržování maximálních koncentra�ních hodnot  jsou  rozhodující  
homogenizované  vzorky     prosté ( d�íve bodové ), odebrané kdykoli v pr�b�hu celého dne. 
 
V p�ípad�: 
 
a) p�ekro�ení limit� kanaliza�ního �ádu 
b) vniknutí  látek,  které  nejsou   odpadními  vodami   (bod 11 kanaliza�ního  �ádu ) do 

kanalizace  
c) porušení dalších podmínek pro vypoušt�ní odpadních vod (bod 16 kanaliza�ního �ádu) 
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m�že být producent odpadních vod sankcionován : 
 
1. vodoprávním   ú�adem    ( podle   p�íslušných   ustanovení  zákona   o  vodách  nebo  

zákona  o vodovodech a kanalizacích) 
 
2. provozovatelem  kanalizace  dle  smlouvy o odvád�ní  odpadních vod  (smluvní pokuta) 

nebo      náhradou vzniklých ztrát (podle p�íslušných ustanovení zákona o vodovodech a 
kanalizacích) 

 

16.  Další podmínky pro vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace 
vyplývající z kanaliza�ního �ádu 

 
 

Pro vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace je t�eba : 
 
a) u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele kanalizace 
 
b) u pr�myslových odpadních vod: 

• souhlasu provozovatele kanalizace v�etn� smluvního stanovení p�ípustných 
koncentra�ních limit� zne�išt�ní vypoušt�ných odpadních vod 

 
• povolení   vodoprávního   ú�adu   dle   § 16  odst. 1   zákona  �. 254 / 2001 Sb., o 

vodách, p�i vypoušt�ní  odpadních  vod  s  obsahem  zvláš�  nebezpe�né  
závadné látky  nebo dle §18 odst.3  zákona  �. 274 / 2001 Sb.  o vodovodech a 
kanalizacích,  jestliže  pro  dodržení  limit�  platného kanaliza�ního �ádu je t�eba 
zajistit jejich p�ed�išt�ní.     

 
Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypoušt�ní do kanaliza�ní sít� je 
�inností, která je povolena pouze na tzv. stá�ecích místech a na základ� smlouvy uzav�ené 
mezi dovozcem a provozovatelem kanaliza�ní sít�. 
 
Pro omezení množství balastních vod v kanaliza�ní síti je t�eba dodržovat: 
a) zákaz vypoušt�ní podzemních vod �erpaných  p�i  zakládání  staveb nebo  
kontaminovaných a p�ed�išt�ných podzemních vod �erpaných p�i odstra�ování ekologických 
zát�ží 
b)  zákaz vypoušt�ní podzemních vod z trvalých drenážních systém� 
 
      17.  Pokyny pro provozování stokové sít� 
 

17.1 Úvod 
 
Provozní �ád je souhrn pokyn� pro správný provoz stokové sít� a pro správnou obsluhu, 
�išt�ní a údržbu stokové sít�. Obsluhou je t�eba zajistit spolehlivé, hospodárné a zdravotn� 
nezávadné odvád�ní odpadních vod (z ur�eného území nebo p�ipojené nemovitosti) s 
p�ihlédnutím k provozu, pr�tokovým pom�r�m a okamžité kvalit� vody v recipientu. Správná 
funkce stokových sítí a kanaliza�ních p�ípojek se zabezpe�uje pravidelnou údržbou a �ádnou 
revizí. Závady zjišt�né p�i revizích se musí odstra�ovat v �asovém sledu podle naléhavosti 
tak, aby byla stále zaru�ena provozuschopnost stokové sít� a kanaliza�ních p�ípojek. Cílem 
obsluhy a údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací základních prost�edk� kanaliza�ních 
stok je, aby se dosáhlo bezporuchového, spolehlivého a hospodárného provozu celého 
systému odkanalizování obce.  
Provozovatel má povinnost provád�t obsluhu a údržbu stokové sít� v rozsahu a smyslu 
tohoto provozního �ádu kanalizace.  
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Obsluhu a údržbu mohou provád�t a �ídit pouze kvalifikované a k tomuto ú�elu pov��ené 
osoby, které byly seznámeny s tímto provozním �ádem kanalizace, bezpe�nostními a 
hygienickými p�edpisy a technickými normami v rozsahu jejich pracovní nápln�. 
Pracovníci musí být p�im��en� vybaveni pracovními a ochrannými pom�ckami a 
v použitelném stavu udržovanými pracovními prost�edky. 
Pracovníci musí být pod pravidelnou léka�skou kontrolou. 
Vodní dílo bude provozováno v souladu s vodním zákonem a v souladu se zákonem �. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jejich 
provád�cími p�edpisy 
 
17.1.1 Všeobecné zásady pro obsluhu 
 
• Pokyny pro provozování stokové sít� se �ídí podle technické normy vodního hospodá�ství 

TNV 75 6925 – Obsluha a údržba stok. Obsluha a údržba stok se provádí v souladu 
s kanaliza�ním �ádem, technickou dokumentací stok a v souladu s ustanovením 
schváleného provozního �ádu stokové sít�. 

• P�i údržb� a obsluze stokové sít� se používají nové technické poznatky, progresivní 
mechaniza�ní prost�edky a technologické postupy. 

• Obsluha a údržba stok se provádí v souladu s ustanovením schváleného provozního 
�ádu. 

• Nedílnou sou�ástí provozního �ádu je kompletní projektová dokumentace dopln�ná podle 
skute�ného provedení. Tato technická dokumentace musí být neustále k dispozici 
pracovník�m provád�jícím obsluhu a údržbu. Dokumentace se pr�b�žn� dopl�uje 

• P�i obsluze a údržb� stok se postupuje tak, aby nebyly dot�eny chrán�né zájmy ob�an� 
a organizací a aby nedošlo ke zhoršení životního prost�edí. 

• Provoz stok zajiš�ují pracovníci s p�edepsanou kvalifikací a materiálovým vybavením, 
s mechanizmy a se strojním za�ízením odpovídajícími rozsahu a složitosti stok.  

• Provoz v mimopracovní dob� bude zabezpe�ován pohotovostní službou.  
• Pracovníci musí být seznámeni s platnými hygienickými a bezpe�nostními p�edpisy, musí 

být p�im��en� vybaveni pracovními pom�ckami a ochrannými prost�edky a musí být 
pod pravidelnou léka�skou kontrolou 

• O obsluze a údržb� se vedou pracovní záznamy 
 
17.1.2 Základní povinnosti provozovatele stokové sít� 
 
Provoz stokové sít� a objekt� na ní musí být zajiš�ován v souladu s platnými p�edpisy tak, 
aby byl plynulý, bezpe�ný a hospodárný. 
Provozovatel je povinen zajistit provoz ve vztahu k životnímu prost�edí nebo zdraví 
pracovník� tak, aby nedošlo k p�ekro�ení míry stanovené zvláštními p�edpisy. Provozovatel 
je povinen vést pr�b�žnou evidenci o obsluze a údržb� kanalizace. 
 
17.1.3. Likvidace odpadních vod 
 
• Zákon �.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
• Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty p�ípustného stupn� 

zne�išt�ní odpadních vod 
• Vyhláška MLVH �SR �. 6/1977 Sb., o ochran� a jakosti povrchových vod 
 
17.1.4 Likvidace pevných a kapalných odpad� 
 
• Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Vyhláška MŽP �. 381/2002 Sb., Katalog odpad� a stanoví další seznamy odpad� 
• Vyhláška MŽP �. 338/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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• Vyhláška MŽP �. 382/2001 Sb., o podmínkách využití upravených kal� na zem�d�lské 
p�d� 

 
 
17.1.5 Ochrana ovzduší 
 
• Zákon �. 158/1994 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon �. 309/1991 Sb., o ochran� 

ovzduší p�ed zne�iš�ujícími látkami (zákon o ovzduší), ve zn�ní zákona �. 218/1992 Sb. 
a zákona �NR �. 389/1991 Sb., o státní správ� ochrany ovzduší a poplatcích za jeho 
zne�iš�ování, ve zn�ní zákona �. 211/1993 Sb. 

• Opat�ení FVŽP ze dne 1. �íjna 1991 k zákonu �. 309/1991 Sb. o ochran� ovzduší p�ed 
zne�iš�ujícími látkami (�ástka �. 84/1991 Sb.), ve zn�ní opat�ení FVŽP ze dne 23. 6. 
1992 (�ástka �. 84/1992 Sb).+ zák.�.117/97 Sb. a vyhl. �. 97/2000 Sb. 
 

17.1.6 Ochrana zdraví pracovník� 
 
• Zákon �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu ve zn�ní zákonu �. 86/1992 Sb. 
• Na�ízení vlády �SR �. 114/99 Sb., o jedech a n�kterých jiných látkách škodlivých zdraví 
 
Základní povinnosti provozovatele stokové sít� (uvedené výše) budou zajišt�ny, když 
provozovatel bude zejména: 
• dodržovat provozní �ád 
• dodržovat kanaliza�ní �ád 
• vytvo�í pohotovostní �ety �isti�� a údržbá�� pro operativní odstra�ování závad na 

stokové síti 
• prov��ovat kvalitu vypoušt�ných splaškových odpadních vod, aby bylo zamezeno 

vypoušt�ní odpadních vod nad limity uvedené v kanaliza�ním �ádu 
• pe�ovat o to, aby odpadní vody byly �išt�ny na požadovaný stupe� �istoty 
• dodržovat podmínky, za kterých bylo dílo povoleno 
• umožnit kontrolní dohledovou �innost p�íslušnému vodoprávnímu ú�adu a �eské inspekci 

životního prost�edí 
• zajiš�ovat vodot�snost stok 
• likvidovat hlodavce dle plánu deratizace a na�ízení hygienické služby 
• kontrolovat a udržovat vhodný p�ístup k �erpacím jímkám a objekt�m na stokové síti 
• odstra�ovat následky narušení stokových sítí jinými správci podzemních i nadzemních 

inž. sítí i p�sobením jiných zásah� 
• obsluhovat strojní za�ízení stok (sek�ní uzáv�ry a �erpací jímky) 
• �istit stoky a jejich strojní za�ízení (sek�ní uzáv�ry a �erpací jímky), odstra�ovat nánosy a 

jiné p�ekážky, drobné poruchy v�etn� drobných závad vodot�snosti a p�í�in narušení 
stok 

• kontrolovat dodržování limit� jakosti odpadních vod vypoušt�ných do stok (stanovených 
kanaliza�ním �ádem a vodohospodá�ským rozhodnutím) 

• Obsluha stokové sít� musí p�ímo podléhat provozovateli. Instruktáž a zácvik (které 
zajiš�uje provozovatel) se provádí v plném rozsahu p�i nástupu každého nového 
pracovníka a obsahuje: 
• teoretické vysv�tlení jeho konkrétní pracovní �innosti a požadavky na bezpe�nost 

práce 
• praktickou ukázku správného postupu prací 
• p�ezkoušení, zda byla instruktáž správn� pochopena 

• o každé instruktáži se provede písemný záznam 
 
17.1.7 Prost�edky k zabezpe�ení provozu a likvidaci havárií 
 



                                                      Kanaliza�ní �ád kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov 

Stránka 33 z 59 

 

Seznam a popis inventá�e a materiálu pot�ebného k provozu stokové sít� vede a zajiš�uje 
vedoucí provozu, který také rozhoduje o jejich uložení. Všechny �erpací jímky budou 
kontrolovány pracovníky �OV Šternberk, proto i nutné materiály pot�ebné pro provoz 
�erpacích jímek (náhradní �erpadla) budou uloženy v areálu �OV Šternberk 
 
Inventá�, ná�adí, materiál 
Inventá�, ná�adí a materiál zajiš�uje provozovatel k zabezpe�ení bezporuchového a 
plynulého provozu stokové sít�. 
 
Náhradní díly 
Náhradní díly a sou�ástky (5 x kompletní technologické vybavení jímky) je t�eba zajiš�ovat 
v pr�b�hu provozu stokové sít� a objekt� na ní podle montážních p�edpis� dodavatele 
technologického za�ízení �erpací stanice. 
 
Ochranné pom�cky 
Osobní ochranné pracovní prost�edky – pracovní od�vy, gumová zást�ra, gumové holínky, 
gumové rukavice atd. zajiš�uje provozovatel stokové sít� ve smyslu platných p�edpis� 
ur�ených pro obsluhu. 
 
Materiálové vybavení 
Ná�adí pro údržbu: 
• kartá� s dlouhou násadou na �išt�ní vnit�ních ploch nádrže, šachet 
• teplom�r pro m��ení teploty vody a vzduchu 
• mazadla a nutné náhradní díly podle seznamu výrobce 
• b�žné ná�adí pro údržbu za�ízení a udržování �istoty uvnit� i okolí �erpacích jímek a 

objekt� na síti, lopaty, motyky, vidle, kole�ka, košt� 
• na dopravu hmot, kbelíky, drát na �išt�ní potrubí (0,5 cm silný, dlouhý 10 m), hadice 
 
Pro b�žné kontroly musí být k dispozici 
• 1 ks zkouše�kou nap�tí do 500V 
• 1 párem pryžových ochranných rukavic pro elektrotechnika na jmen. nap�tí 500V podle 

�SN 83 2385 
 
Dále musí být pro provoz k dispozici: 
 
• pot�ebné drobné el. ná�adí, v�. zkouše�ky nap�tí, proudu a izola�ního stavu 
• lékárni�ka 
• hasící p�ístroje 
• ochranné pom�cky pro obsluhu 
• klí�e od všech rozvoden a za�ízení 
• p�ídavné lano podle �SN 83 2612 
• ru�ní svítidlo podle �SN 36 0675 
• textilní pás (široký 5-10 cm), nebo provaz žluté barvy (délka 10 m) na ohrani�ení 

zabezpe�ovacího pracovišt� 
• hliníkový žeb�ík 
• indikátorové papírky pro indikaci sirovodíku nebo osobní indikátor sirovodíku 
• detek�ní trubi�ky, v�. nasávacího za�ízení pro indikaci plyn� 
• dýchací p�ístroj 
 
Desinfek�ní �inidla 
• vápenný hydrát 
• chlorové vápno 
 
Na stokové síti se nep�edpokládá trvale používat žádné chemikálie.  
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17.2 Provozovatel zodpovídá 
 
• za správný a bezporuchový chod stokové sít� a objekt� na ní 
• za správnou funkci všech za�ízení 
• za ú�innou likvidaci vzniklých odpad� 
• za dodržování bezpe�nostních p�edpis� a používání osobních ochranných pracovních 

prost�edk� 
• za pracovní káze� 
• za vedení provozního deníku, který musí obsahovat souhrn všech provád�ných prací, 

základní údaje o periodické údržb� … 

• za vedení evidence o spot�eb� materiál� a sledování spot�eby elektrické energie 
 
17.3 Provozovatel zabezpe�uje 
 
• kontrolu provozu stokové sít� a objekt� 
• opravy za�ízení 
• revize technologického za�ízení ve smyslu provozn� montážních p�edpis� 
• revize elektroinstala�ního za�ízení ve lh�tách podle �SN 33 1500 
• materiál pot�ebný pro provoz stokové sít� 
• likvidaci odpadních hmot vzniklých p�i odvád�ní odpadních vod 
• periodické školení pracovník� 

 
17.4 Základní povinnosti obsluhy stokové sít� 
 
Základní povinností každé pov��ené obsluhy je zajistit bezpe�ný a plynulý provoz kanalizace 
p�i dodržení níže uvedených podmínek: 
 
• zabezpe�ovat stálou a pravidelnou �innost všech za�ízení na stokové síti  
• udržovat jednotlivá za�ízení v bezporuchovém stavu 
• udržovat po�ádek a �istotu na pracovišti 
• všechny nedostatky hlásit ihned nejbližšímu nad�ízenému a u�init opat�ení k jejich 

odstran�ní 
• dodržovat provozní �ád, p�edepsané technologické pokyny 
• dodržovat platné normy a p�edpisy 
• vykonávat p�íkazy svých nad�ízených a kontrolních orgán� 
• podrobn� se seznámit se stokovou sítí a za�ízením na ní 
• pe�ovat o hospodárnost provozu a o úsporu energie 
• vést �ádn� všechny pot�ebné provozní záznamy 
• nárokovat pot�ebné materiály (náhradní díly) pro provoz 
• dodržovat zásady bezpe�nosti práce 

• zajiš�ovat operativní odstra�ování závad na kanalizaci 
• likvidovat hlodavce a provád�t ochranná opat�ení k zabrán�ní jejich dalšího ší�ení 
• zajiš�ovat volný p�ístup k �istícím za�ízením a ostatním objekt�m na kanalizaci 
• zamezit narušování kanalizace a jejího za�ízení nejen nežádoucími osobami, ale i 

provozem nebo dopravními prost�edky 

 
17.5 Povinnosti osoby odpov�dné za provoz kanalizace 
 
• sleduje dodržování p�edpis� vydaných na úseku vodního hospodá�ství, stavebního �ádu 

a pln�ní rozhodnutí vodoprávního ú�adu 
• p�ipravuje, navrhuje a vyhodnocuje opat�ení ve vodním hospodá�ství se z�etelem 

k rozvoji podnikatelských aktivit a zm�nám technologie 
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• dbá na dodržování provozních �ád� 
• soustavn� sleduje a kontroluje stav a provoz všech za�ízení ovliv�ujících vodní 

hospodá�ství a dbá o jejich údržbu a �išt�ní 
• sleduje a kontroluje hospoda�ení s vodou 
• p�i poruchách, které mohou zp�sobit havarijní vniknutí závadných látek do kanalizace, 

sleduje a zajiš�uje provád�ní pot�ebných opat�ení 
 
17.6 Základní postupy provozních �inností 
 
17.6.1 Pravidelné prohlídky 
 
Pravidelnými prohlídkami stok a objekt� se zjiš�uje zejména pot�eba: 
• �išt�ní a údržby 
• v�trání objekt� 
• kontroly kvality vypoušt�ných odpadních vod 
• odstran�ní následk� narušení �erpacích jímek a stok 
• pracovního, materiálního a mechaniza�ního zabezpe�ení údržby a vým�ny stok 

v d�sledku omezené životnosti a pr�to�nosti stok 

 
17.6.2 B�žná obsluha a údržba stokové sít� 
 
• Sb�ra�e a stoky je t�eba udržovat tak, aby byla zachována jejich pr�chodnost. 
• �etnost prohlídek stok se �ídí místními podmínkami, rozsahem a stavebním a technickým 

stavem stok. Má být nejmén� jedenkrát za 5 let, v pozd�jších letech se tento cyklus zkrátí 
úm�rn� se stá�ím stok. 

• Zvýšenou pozornost je t�eba v�novat sb�ra��m a stokám, podcházejícím pod t�lesem 
�D. Stav t�chto úsek� musí být kontrolován nejmén� 2x ro�n�. P�ípadné nedostatky 
musí být neprodlen� odstra�ovány. 

• Zvláštní pozornost je t�eba v�novat technologickému vybavení �erpacích jímek. 
Kontrolovat p�ítomnost plovoucích ne�istot, tukových usazenin, škrob�, hustých splašk� 
s velkým obsahem papíru, p�ítomnost abrazivních �ástic a dalších p�edm�t� (zejména 
takových, které nemají charakter splaškových vod), které by mohly porušit funkci 
�erpadel.  

 
17.6.3 B�žná obsluha a údržba objekt� na stokové síti 
 
17.6.3.1 Všeobecn� 
 
• Revize a prohlídky �erpacích jímek a sek�ních uzáv�r� je nutno provád�t min. 2 x za rok 

z d�vodu zjišt�ní provozních podmínek každé �erpací jímky. U jímek, které nevykazují 
výrazné známky zne�išt�ní tuky, škroby, husté splašky s velkým obsahem papíru, 
abrazivními �ásticemi nebo p�edm�ty, které nemají charakter splaškových vod posta�í  
kontrola a p�ípadné vy�išt�ní 1 x ro�n�. U jímek které vykazují zvýšené zne�išt�ní je 
nutno na základ� získaných provozních zkušeností stanovit kratší interval kontroly a 
�išt�ní.    

• P�i prohlídkách objekt� na stokách a jejich p�íslušenství se zjiš�uje pot�eba a rozsah: 
• �išt�ní a údržby 
• p�ístupnosti 
• odstran�ní následk� narušení objekt� 
• rekonstrukce v d�sledku p�etížení, nevyhovujícího stavebního stavu a ztráty 

vodot�snosti 
• obnovy nebo zlepšení funk�ní schopnosti 
• výškové úpravy poklop� 

• Do �erpacích jímek  musí být zajišt�n p�ístup i v zimním období. 
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• Poškozené objekty nebo jejich poškozené, nefunk�ní a neúplné p�íslušenství nutno 
neprodlen� opravit, vym�nit nebo doplnit. 

• Nevyhovující a poškozené poklopy se nahradí novými a opat�í nát�rem proti korozi. V 
p�ípad� pot�eby se provede i výšková úprava poklop�. 

• Poklopy na objektech je nutno osadit stabiln�. 
• P�ed vstupem do objekt� na stokách je nutno odstranit ne�istoty na stupadlech, žeb�ících 

a st�nách a nánosy na dn� objekt�. 
• Kluzné �ásti strojního za�ízení se promažou vždy po p�edchozím o�išt�ní, nejmén� 2x za 

rok, pokud výrobce nestanoví jinak 
• Kontrola funk�nosti sek�ních uzáv�r� se provádí jejich uzav�ením a otev�ením a to 

minimáln� 2x ro�n�, nejlépe p�ed a po skon�ení zimního období. 
• U sek�ních uzáv�r� na stokách umíst�ných na zem�d�lsky obd�lávaných pozemcích se 

obnovují nát�ry sm�rových ty�í nejmén� jedenkrát za t�i roky.  
• T�snost výtla�ného potrubí v OPVZ 2. stupn� se provádí vizuáln� v revizních šachtách 

v intervalech max. 1 x za 3 m�síce. Kontroluje se možný nátok splaškových vod 
vodot�snou chráni�kou do revizní šachty. V p�ípad� zjišt�ného nátoku musí být 
neprodlen� provedena oprava net�snosti a následn� provedena tlaková zkouška daného 
úseku výtla�ného potrubí. 

 
17.6.3.2 Výustní objekt vy�išt�né vody z �OV 
 
• Výustní objekt se kontroluje 1x za m�síc (dle spádu recipientu a výšky nános�) a po 

každém zvýšeném pr�toku v koryt� 
• V p�ípad� zvyšování úrovn� nános� v recipientu p�i nebezpe�í vplavování nános� do 

odleh�ovací stoky upozornit na tento stav správce toku. 
• Kontroluje se také zpevn�ní b�eh� a dna vodního toku u výustního objektu, zjišt�né 

závady se urychlen� odstraní. 
 
17.6.3.3 �erpací jímky 
 
• Provoz �erpacích jímek je automatický a nevyžaduje krátkodobou kontrolu. Ponorná 

�erpadla spínají od výšky hladin v �erpací jímce snímané  hladinovými  sníma�i. Pro 
jímky vykazující výrazné známky zne�išt�ní tuky, škroby, hustými splašky s velkým 
obsahem papíru, abrazivními �ásticemi nebo p�edm�ty, které nemají charakter 
splaškových vod  je nutno na základ� získaných provozních zkušeností stanovit kratší 
interval kontroly a �išt�ní než  2 x ro�n�. U ostatních jímek posta�í provést kontrolu jímky 
2 x ro�n� a 1 x  ro�n� vy�išt�ní. 
Doporu�uje se jedenkrát ro�n� �erpadlo vyjmout z jímky, opláchnout proudem vody a   
ov��it stav hydraulické �ásti a �ezacího za�ízení (v p�ípad� nadm�rného opot�ebení 
hydraulické �ásti provést její vým�nu, �ezací za�ízení vy�istit od vláken textilií a dalších 
ne�istot. 
Dochází-li k zar�stání šachty tukem nebo usazování hustých splašk�  s velkým obsahem 
papíru, je nutno provád�t o�išt�ní hladinových sníma�� (nap�. proudem vody v kratších 
intervalech než je uvedeno výše. Interval �išt�ní je nutno stanovit individuáln� na základ� 
zkušeností získaných z provozu.  

•  Po ukon�ení kontroly budou �erpadla op�t nastavena do automatického režimu. Je 
bezpodmíne�n� nutné zachovat správné rozmíst�ní �erpací technologie v jímce, 
zejména umíst�ní hladinových sníma��. Sou�asn� s tím bude kontrolováno zda se do 
jímky nedostávají deš�ové, nebo balastní vody. 

• P�i každé kontrole bude provedena kontrola dostate�nosti �erpání vody a spolehlivosti 
�innosti �erpadel, hlu�nosti a chv�ní, dále kontrola t�snosti armatur a potrubí. 

• Kontrola 1 ro�n� provede: 
• vy�išt�ní �erpacích jímek, nebude-li t�eba v kratším intervalu 
• stav strojního za�ízení �erpadel a armatur, zejména pojiš�ovacích ventil� 
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• �innost sv�telných náv�stí: 
 

Kontrolka Barva Stav za�ízení 

S 1 žlutá za�ízení je p�ipojeno na sí� (je pod el. proudem) 
S 2 �ervená poruchový stav �erpadla, motorový spoušt�� je vypnut 
S 3 �ervená poruchový stav horní hladina – zaplavená �erpací jímka 
S 4 zelená chod �erpadla 

 
Podrobné instrukce pro zajišt�ní provozu �erpacích jímek jsou obsaženy v návodech na 
použití jednotlivých komponent� �erpací technologie PRESSKAN a v pokynech pro užívání a 
provoz tlakové kanalizace PRESSKAN, které tvo�í samostatnou p�ílohu provozního �ádu.  
 

• do �erpací jímky lze vypoušt�t pouze odpadní vody z kuchyn�, WC, koupelny a 
prádelny. 

• do �erpací jímky nelze vypoušt�t nap�. deš�ové vody, odvodn�ní venkovních ploch, 
teras apod. 

• do kanalizace nepat�í: 
• kamení, št�rk, písek 
• kovové p�edm�ty 
• rostlinné tuky, živo�išné tuky, oleje 
• veškeré chemické látky - �edidla, barvy, jedy, kyseliny … 
• vlh�ené ubrousky, textilie, silonové pun�ochy, papírové pleny, hygienické vložky a 

tampony apod. 
• uhynulá zví�ata, zbytky jídel, kosti 
• do jímky nesmí p�ijít odpad z kuchy�ského drti�e odpadu (tento odpad podléhá 

režimu zákona  �. 185/2001 Sb. o odpadech) 
• do jímky nesmí p�ijít odpad z p�stitelských pálenic 
 

17.6.3.4 Napojení nemovitosti do �erpací jímky 
 
Jsou sou�ástí vnit�ní kanalizace a majetkem majitel� p�ipojených nemovitostí, kte�í jsou 
odpov�dni za jejich správnou funkci. Provozovatel pouze kontroluje, jestli se do vnit�ní 
kanalizace nedostávají deš�ové vody nebo mechanické ne�istoty, které by poškodily 
�erpadla. 
 
17.7 Sledování technického stavu stokové sít� 
 
Technický stav stokové sít� a objekt� bude sledován p�i pravidelných kontrolách, p�i zjišt�ní 
nedostatku budou b�žné závady ihned odstra�ovány. Výsledky prohlídek stok se 
bezprost�edn� evidují a vyhodnocují a z nich vyplývající opat�ení pro obsluhu a údržbu se 
uskute��ují v po�adí podle naléhavosti. 
Stoková sí� tlakové kanalizace má dodavatelem (firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o 
Prost�jov) garantovanou samo�istící schopnost po dobu 20ti rok�. Objemová �erpadla jsou 
konstruovaná tak, aby byla schopna vysokým tlakem (až 0,5 Mpa) zajistit bezporuchový 
provoz celého systému. Záznamy d�ív�jších poruch a jiné odpovídající d�ležité údaje se mají 
shromaž	ovat, aby se na základ� detailního posouzení provedlo porovnání stávající 
provozuschopnosti se stanovenými požadavky. 
V místech, kde je nutný pr�zkum kanalizace, rozhodne provozovatel o mí�e jeho detailnosti 
podle jednotlivých hledisek (hydraulické, stavební, ochrana životního prost�edí …) 
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17.8 Provozní opat�ení v zimním období 
 
Zimní období klade zvýšené požadavky na provozovatele. Hrozí nebezpe�í pracovních 
úraz�, klesá výkonnost pracovník�, vzniká vyšší fyzická námaha, je nutné provád�t pomocné 
a jiné práce související s udržováním provozu – tuhnutí oleje, odklízení sn�hu, namrzání 
ledu atd. 
P�ed zimním obdobím zajistí provozovatel nutná opat�ení pro nep�erušený a plynulý provoz 
stokové sít� a objekt� na ní, jedná se zejména o: 
• úpravu všech ploch, skládek, vy�išt�ní �erpacích jímek 
• p�ípravu všech hmot a ná�adí, které se používají výlu�n� v zimním období (inertní posyp, 

s�l, lopatky, škrabky atd.) 
• zajišt�ní prost�edk� pro vstup do �erpacích jímek 
• kontrolu všech uzavíracích za�ízení (sek�ních uzáv�r�) 

 
Pokud teplota klesne pod –10 °C, je nutno v�novat zvýšenou pozornost možnosti namrzání 
ledu (�erpací jímky). Pokud k tomuto jevu dojde, je t�eba námrazu mechanicky odstra�ovat. 
 
U výustního objektu je t�eba udržovat výust bez nános� ledu. 
 
Po skon�ení zimního období se provizorní opat�ení odstraní, zkontrolují se všechna za�ízení 
a opraví p�ípadné škody. 
 

17.9 Provozní opat�ení p�i mimo�ádných okolnostech 
 
17.9.1 Obecn� 
 
• P�i nep�edvídaných situacích, zejména p�i porušení a ucpání stoky nebo p�i vniknutí 

závadných látek do kanalizace se závady ihned odstra�ují. 
• P�i porušení stoky tlakové kanalizace se neprodlen� zajistí náhradní p�evedení odpadní 

vody, p�ípadn� jiné opat�ení (nap�. zamezení odtoku odpadní vody ze zdroje), tak aby 
nedošlo k hmotným škodám a hygienickým závadám. 

• Narušená místa povrchu terénu, zejména komunikací, se zabezpe�í, tj. ohrani�í a opat�í 
dopravním zna�ením a osv�tlením. 

• Jsou-li p�i poruše stoky a p�i jejím odstra�ování obnaženy nebo dot�eny jiná podzemní 
inženýrská vedení, uv�domí se o tom jejich správci, pop�. zajistí jejich ú�ast. 

• P�i ropné a jiné havárii, spojené s vniknutím závadných látek do stok se postupuje ve 
spolupráci s orgány státní správy, vodohospodá�skou inspekcí a hygienickou službou 
podle plánu havarijního opat�ení. 

• P�i havárii dle p�edchozího odstavce je nutno vynaložit úsilí ke zjišt�ní p�í�in a zamezení 
dalšího vnikání závadných látek do stoky. Následn� se tyto látky ze stoky odstraní. 

• P�i vzniku požáru obsluha postupuje podle požárních poplachových sm�rnic, podle zák. 
�NR �. 133/1985 Sb., o požární ochran� se zm�nami a dopl�ky provedenými zák. �NR 
�. 425/1990 Sb., zák. �. 40/1994 Sb., zák. �. 203/1994 Sb. a zák. �. 91/1995 Sb. – úplné 
zn�ní zákona o pož. ochran�. Dále postupuje podle vyhl. �. 21/1996 Sb., kterou se 
provád�jí n�která ustanovení zákona �NR o požární ochran�. 

 
17.9.2 Povod�ový stav v recipientu 
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Recipientem oblasti je potok Tepli�ka. Povod�ový stav na tomto toku lze o�ekávat 
p�i intenzivních srážkách regionálního charakteru. Tuto situaci lze do jisté míry p�edvídat a 
dle možností se na ni p�ipravit: 
• p�ipravit �erpací techniku 
• sledovat povod�ové situace a v p�ípad� nebezpe�í úpln� odd�lit stoku vy�išt�né vody 

od recipientu (zahrazení potrubí - ru�ní hradidla, pytle s pískem). 
 
17.9.3 Provoz p�i úniku látek, které nejsou odpadními vodami 
 
Zákon 254/2001 Sb., definuje havarijní zhoršení jakosti vod (havárii) jako mimo�ádné 
závažné zhoršení, pop�. mimo�ádné závažné ohrožení jakosti vod. 
V zákon� je rovn�ž uveden p�ehled látek, které mohou ohrozit nezávadnost podzemních a 
povrchových vod. 
 
Havárií je mimo�ádné závažné zhoršení nebo mimo�ádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod. Za  mimo�ádné  závažné  ohrožení  jakosti povrchových  
nebo  podzemních vod se považuje  také  vniknutí  látek do  prost�edí  povrchových nebo 
podzemních vod,  které m�že zp�sobit mimo�ádn� závažné zhoršení jejich jakosti. 
 
Havarijní obsluhou a údržbou se odstra�ují závady p�i nep�edvídaných poruchách, zejména 
p�i poškození a ucpání potrubí nebo vniku závadných látek do potrubí. 
Provozovatel musí p�i vzniku havárie zjistit zdroj zne�išt�ní a vynaložit max. úsilí k zachycení 
závadných látek a zajistit jejich likvidaci. Veškeré práce pot�ebné k odstran�ní havarií musí 
být provedeny v nejkratší možné dob�. 
 
Havárii hlásí p�vodce havárie nebo ten, kdo ji zjistí nejvhodn�jším zp�sobem podle místních 
pom�r�. 
 
Mimo�ádné závažné zhoršení jakosti vod je zpravidla náhlé, nep�edvídané a projevuje se 
v p�itékající odpadní vod� do �OV závadným zabarvením, zápachem, vytvo�ením usazenin, 
tukovým povlakem nebo p�nou pop�. mimo�ádným hynutím ryb v recipientu. 
 
Za uživatele závadných látek se považuje každý, kdo s nimi zachází, t.j. kdo je t�ží, skladuje, 
zpracovává nebo jinak s nimi nakládá. 
Provozovatel stokové sít� VHS Sitka, s.r.o. se tedy nepovažuje za uživatele závadných látek. 
Povinností provozovatele stokové sít� Újezd je v maximální mí�e ochránit recipient. 
 
Bezprost�edním opat�ením k zneškod�ování havárie je zejména: 
• Neprodlené hlášení havárie orgán�m a organizacím viz kap. 3.8 
• Co nerychlejší odstran�ní p�í�in havárie 
• Zabrán�ní škodlivým následk�m havárie nebo aspo� jejich zmírn�ní tak, aby byly co 

nejmenší 
• P�i havárii spojené s vniknutím závadných látek do stok se postupuje podle plánu 

havarijních opat�ení 
 

Opat�ení k odstran�ní škodlivých následk� havárie je zejména: 
• Vypnutím �erpadel v jímkách, kde došlo k vniknutí závadných látek 
• Likvidace uniklých závadných látek vy�erpáním z jímek 
• Uvedení zasaženého místa pokud možno do p�vodního stavu 
• P�vodce havárie je povinen poskytnout provozovateli kanalizace ú�innou pomoc p�i 

likvidaci následk� havárie. 
 
V pr�b�hu havárie a jejího odstra�ování vede provozovatel kanalizace podrobné záznamy 
do provozního deníku stokové sít�. 
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Nutnost vypoušt�ní zne�išt�ných odpadních vod je nutno vždy projednat 
s vodohospodá�ským orgánem. 
 
 
 
17.9.4 Provoz p�i výpadku elektrického proudu 
 
V p�ípad� výpadku elektrického proudu dojde v �erpacích jímkách k postupnému pln�ní 
akumulace v jímce. V každé jímce je havarijní akumula�ní prostor podle normy �SN EN 
1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí �l. 5.4.4 havarijní podmínky. Havarijní objem 
musí odpovídat nejmén� 25% celkového denního p�ítoku odpadních vod. 
Po obnovení dodávky proudu �erpací stanice nasko�í do automatického provozu. Po 
uvedení �erpací stanice do provozu musí být zkontrolován její technický stav i stav stok a 
objekt�, ve kterých došlo ke vzdutí. P�ípadné sedimenty a zachycené látky budou 
odstran�ny. V p�ípad� pot�eby se zajistí odvoz naakumulované odpadní vody fekálním 
vozem. 
 

17.10 Pokyny pro sledování a kontrolu provozu 
 
Za ú�elem dosahování optimálních provozních parametr� a tím i nejlepší ú�innosti �išt�ní 
odpadních vod je t�eba mimo b�žné obsluhy stokové sít� vykonávat i kontrolu procesu 
odvád�ní odpadních vod, jeho provozní sledování a vyhodnocování. Zvláš� je t�eba se 
zam��it na kontrolu výtlaku, který prochází OPVZ. 
 
Základní technologickou kontrolou je: 
• kontrola �istoty akumula�ních prostor� �erpacích jímek 
• kontrola �istoty revizních šachet se zaúst�ním vodot�sné chráni�ky výtlaku 
 
Obsluhovatelé stokové sít� jsou osoby pov��ené udržováním kanalizace a p�íslušných 
objekt�. V této funkci odpovídají rovn�ž za plynulý a nezávadný provoz. 
 
17.11 Zp�sob vedení provozní dokumentace 
 
Veškeré provozní záznamy provád�né v souvislosti s provozem stokové sít� musí být 
vedeny v p�ehledném a �itelném uspo�ádání. 
Pro provoz kanalizace a �erpacích jímek se zavede provozní deník, ve kterém se evidují 
veškeré �innosti, týkající se provozu, údržby a kontroly za�ízení a kvality dopravovaných 
odpadních vod. 
Množství odpadních vod a jejich zne�išt�ní je provozovatel povinen sledovat, zp�sob a 
�etnost odb�r� stanoví �SN - Kontrola odpadních a zvláštních vod, pokud vodohospodá�ský 
orgán nestanoví jinak. Povinností provozovatele kanalizace je výsledky rozbor� odpadních 
vod ov��ovat, aby nep�ekro�ily dohodnuté podmínky pro nakládání s vodami. 
Provozní deník vede obsluha stokové sít� ve spolupráci s vedoucím provozu. 
Provozní deník musí být pravideln� p�edkládán ke kontrole nad�ízenému pracovníkovi. 
 
Do provozního deníku se zaznamenává 
• Pracovní pokyny vedoucího provozu a kontrolních orgán� 
• Záznamy o pr�b�hu sm�ny, požadavky na vedoucího provozu, zm�ny provozního stavu 
• P�edávání pracovních p�íkaz� 
• Záznamy o poruchách, haváriích a jejich odstran�ní 
• Termíny a výsledky prohlídek stokové sít� a objekt� na ní 
• Termíny a výsledky �išt�ní stokové sít� a objekt� na ní 
• Výskyt mimo�ádných událostí 
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• Výskyt p�etížení sít� s identifikací místa a �asu 
• Výskyt poruch na stavebních objektech a strojním za�ízení 
• Ostatní závady, které se na stokové síti vyskytnou 
• Všechny zkušenosti a zm�ny, jimiž by bylo dobré doplnit provozní �ád 

17.11.1 Provozní záznamy a jejich vedení 
 

Provozní záznamy vede obsluha stokové sít� ve spolupráci s vedoucím provozu nebo 
prov��enými techniky provozovatele. 
 
P�i provozování stokové sít� a �erpacích jímek se sledují a evidují tyto data a údaje: 
 

A - �erpací jímky 
 
• výrazné zm�ny v hydraulickém zatížení ve stokové síti  (popisem) 
• výrazné kvalitativní zm�ny odpadních vody ve stokové síti (popisem) 
 
B - Další záznamy 
• veškeré údaje o denním provozu �erpadel 
• odb�ry kontrolních vzork� odpadních vod 
• výsledky kontrol provozu stokové sít� a za�ízení 
• výpadky el. energie na �erpacích jímkách 
• pracovní pokyny pro obsluhu 
• m�sí�n�: údaj o spot�eb� elektrické energie 
• rubrika „poznámka“ 
• rubrika „ podpis obsluhy“ 

17.11.2 Kniha revizí, zm�n a oprav 
 

Tato kniha slouží k záznam�m všech zm�n a závad b�hem provozu p�i �išt�ní, revizích a 
opravách. Zápis obsahuje název za�ízení, dobu zjišt�ní závady, komu a kdy byla hlášena a 
kdo závadu odstranil. 
Do knihy revizí, zm�n a oprav se zaznamenávají všechny revize s uvedením výsledku 
revize, opat�ením k náprav� a místem uložení revizního protokolu. Do téže knihy se 
zaznamenávají p�ípadné zm�ny strojního za�ízení, provedení st�ední a generální opravy 
stroj� apod. 
 
Knihu revizí, zm�n a oprav vede pracovník pov��ený vedoucím provozu. 
 

17.12 Požadavky na bezpe�nost a hygienu práce 
 
17.12.1 Všeobecné požadavky bezpe�nosti práce 
 

P�i provozu a údržb� kanalizace a �erpacích stanic se provozovatel musí �ídit platnými 
p�edpisy k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

 
a) Vedení organizace (provozovatele) je povinno dle zákonných ustanovení: 
• Organizovat a zajiš�ovat pé�i, bezpe�nost a hygienu p�i výkonu práce pracovník� po 

stránce osobní i v�cné, hlavn� odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací a 
pravidelnými kontrolami objekt�  

• Provád�t pravidelné školení o bezpe�nosti práce, ochran� zdraví a hygien� práce, 
prohlubování znalostí p�edpis� a kvalifikace. 
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• V�novat zvýšenou pé�i nezapracovaným pracovník�m a zajistit, aby byli všichni nov� 
p�ijetí pracovníci p�ed nástupem práce podrobn� pou�eni o p�íslušných bezpe�nostních 
p�edpisech, o bezpe�nosti práce, o používání ochranných od�v� a pom�cek. 

• Kontrolovat a vyžadovat, aby zam�stnanci používali p�edepsaných ochranných od�v� a 
osobních ochranných pom�cek (brýlí, p�ilby, pás�, oblek�, rukavic apod.) 

• Podrobit pracovníky p�ed za�azením do práce léka�ské prohlídce a potom pravidelným 
léka�ským prohlídkám. Podle posudku léka�e provád�t za�azení pracovník� na jednotlivá 
pracovišt�. 

• Provozovatel je povinen odstra�ovat p�í�iny úraz� a nemocí z povolání a p�edcházet jim. 
Dále je povinen u�init pot�ebná technicko-organiza�ní opat�ení vedoucí k bezpe�nosti 
práce a zajišt�ní hygienických podmínek p�i práci. 
 

b) Každý pracovník je povinen: 
• Osvojit si dodržovat bezpe�nostní, zdravotní a hygienické p�edpisy v rozsahu svého 

pracovního za�azení. 
• Zú�astnit se školení provád�ného organizací v zájmu své bezpe�nosti, ochrany zdraví a 

hygieny práce a podrobovat se léka�ským prohlídkám. 
• Po�ínat si p�i práci tak, aby neohrožoval zdraví a život sv�j i spolupracovník�. 
• Dodržovat zákaz obsluhy t�ch stroj� a za�ízení, jejichž obsluha, užívání a udržování mu 

nep�ísluší. 
• Dodržovat v pracovní dob�, nebo p�ed ní zákaz užívání alkoholických nápoj� nebo 

preparát� �i látek otupující smysly (omamné látky apod.). 
 

c) Všeobecné sm�rnice pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci: 
• Obsluhu smí provád�t pouze pracovník, který je t�lesn� a duševn� zp�sobilý, v p�ípad�, 

že bude provád�t manipulace se žíravinami, eventuáln� s jedy, musí být zp�sobilý ve 
smyslu Na�ízení vlády �. 192/1988 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. 

• V p�ípad�, že pracovník vstupuje do šachet a podzemních prostor�, kde m�že dojít 
k vývinu plyn�, musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prost�edky (OOPP) 
k ochran� dýchadel. 

• P�i manipulaci s chemikáliemi musí být pracovník vybaven OOPP k ochran� o�í a 
dýchadel. Dále je nutné, aby pracovník byl vybaven gumovou zást�rou, rukavicemi a 
vhodnou obuví. 

• Na pracovištích se nesmí jíst, pít a kou�it. 
• Zam�stnanec smí odstra�ovat zjišt�né závady na za�ízeních, nástrojích a p�ístrojích 

pouze tehdy, p�ísluší-li do oboru jeho p�sobnosti. Jinak je povinen hlásit závadu 
nejbližšímu nad�ízenému, který se postará o nápravu. 

• Odstra�ování jakýchkoliv ochranných kryt�, za�ízení u pohybujících se �ástí stroj� je 
bezpodmíne�n� zakázáno. B�žící stroje je zakázáno �istit a mazat. Mechanismy bez 
p�edepsaných ochranných opat�ení nesm�jí být uvedeny do provozu. 

• Elektromotory a všechna elektrická za�ízení je nutné obsluhovat podle p�íslušných 
norem. Pokyny musí být vyv�šeny na viditelném a p�ístupném míst�. 

• �istící materiál je nutno schovávat v uzavíratelných kovových bednách, špinavý �istící 
materiál je nutno pravideln� odstra�ovat. 

• Zam�stnanci musí nosit ochranné rukavice, pracovní oblek a pracovní boty. 
• P�ed vstupem do hlubokých šachet, podzemních prostor�, musí být pracovník opat�en 

koženým ochranným pásem, aby v p�ípad� zran�ní, mdloby apod. mohl být ihned 
vytažen. Proto vždy musí být n�kdo na povrchu, který hlídá a je p�ipraven poskytnout 
pomoc. 

• Zam�stnanci nesm�jí m�nit a opravovat n�co na el. vedení, strojním a jiném podobném 
za�ízení, jehož obsluha, používání nebo udržování jim nep�ísluší. 

• Bránit se možnosti nákazy dodržováním všech hygienických p�edpis� a na�ízení. 
• P�i menším zran�ní ošet�it poran�né místo desinfek�ním antiseptickým prost�edkem, 

s v�tším zran�ním, nebo když jde o akutní infekci, zajít ihned k léka�i. O každém úrazu je 
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pracovník, kterému se úraz stal, nebo pracovník, který je sv�dkem úrazu, pokud je toho 
schopen povinen ihned uv�domit pracovníka nejblíže nad�ízeného postiženému. 

• Každý pracovník je povinen znát práci s hasícími prost�edky. 
• Pracovník nesmí pokra�ovat v práci, není-li pro nemoc, nebo z jiné p�í�iny schopen 

za�ízení obsluhovat, jsou-li po n�m požadovány práce, pro které nemá kvalifikaci, práce v 
rozporu s bezpe�nostními p�edpisy a provozním �ádem. 

• Rovn�ž nesmí pokra�ovat v práci, hrozí-li na za�ízení taková porucha, která by mohla 
ohrozit zdraví zam�stnance nebo vést k havárii za�ízení. 

 
17.12.2 Zabezpe�ení práce na silnicích 
 
• Pracovišt� na silnicích musí být �ádn� zabezpe�eno a ozna�eno výstražnými znameními. 

Použije se výstražných dopravních zna�ek "Pozor na silnici se pracuje" a osadí se 
�ervenobílá zábrana s �ervenými odrazovými skly. Za snížené viditelnosti (v dob� no�ní, 
v mlze) je nutno navíc osadit oranžovým majákem nebo kuželem s blikajícím oranžovým 
sv�tlem. Svítidla musí být zabezpe�ena tak, aby b�hem noci nezhasly.  

• Výstražná znamení se postaví po obou stranách pracovišt� ve vzdálenosti po deseti 
metrech. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, osadí se výstražná znamení 
v bezprost�ední blízkosti pracovišt�. 

• Výstražná znamení musí být �istá, nepoškozená a dob�e znatelná, pracující musí mít 
oble�ené bezpe�nostní oranžové vesty s reflexním pruhem. 

 
17.12.3 Zp�sob otvírání a zavírání poklop� �erpacích jímek 
 
• Kruhové poklopy otvírají vždy dva pracovníci háky s rukojetí a to sou�asn�. Poklop je 

nutno odložit vedle otvoru do vzdálenosti asi 1m tak, aby nep�ekážel majiteli nemovitosti 
a pracovník�m, kte�í provád�jí údržbu. P�imrzlé poklopy a m�íže nesmí se rozmrazovat 
otev�eným ohn�m - v p�ípad� pot�eby je možno použít teplé vody do 60°C. 

• P�i ru�ním otvírání m�íží pracují vždy dva pracovníci s háky opat�enými rukojetí (viz 
�SN 13 6331). 

• Poklopy se nesmí otevírat a zavírat pouze rukama. 
• P�i osazování poklop� a m�íží zp�t do rám� se postupuje obdobn� jako p�i otevírání. 

P�i osazení poklop� a m�íží se musí pracovníci p�esv�d�it, zda je uložení bezpe�né. 
 
17.12.4 Pokyny pro bezpe�ný vstup do �erpacích jímek 
 
P�ed p�ípadným vstupem do �erpacích jímek je nutno zabezpe�it dohled a bezpe�ný pr�b�h 
prací: 
• Vstup pracovníka do jímky nebo uzav�eného prostoru je možný pouze se souhlasem a 

v�domím p�íslušného vedoucího pracovníka  
• Je nutno ov��it zda se v tomto prostoru nevyskytují nebezpe�né plyny. P�ítomnost 

sirovodíku se prov��í pomocí p�íslušného detektoru. V p�ípad� nouze lze do šachty 
spustit papírek, který je namo�en v octanu olovnatém (v p�ípad� p�ítomnosti sirovodíku 
papírek z�erná) nebo nasávacím za�ízením s detek�ní trubi�kou. 

• Ov��it zda koncentrace kyslíku vyhovuje. 
• P�ed vstupem do podzemních objekt� se musí podzemní za�ízení 20 - 30 minut v�trat. 
• K uspíšení v�trání se používá odplynova�. Odplynova� musí být pohotov� i tam, kde 

m�že dojít k nenadálému zamo�ení stoky. 
 
Jestliže se po tomto prov��ení ukáže, že pracovní podmínky nejsou p�ijatelné, šachta musí 
být prov�trána, dokud se neobnoví p�im��ené pracovní podmínky. Potom je možno zahájit 
práci, ale s p�ihlédnutím k dále uvedeným bod�m. 
• Do uzav�eného prostoru se nevstupuje, pokud venku není dostate�ný po�et osob, které 

by zahájily záchranu. 
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• V �erpacích jímkách se smí pracovat tehdy, bylo-li zjišt�no, že prost�edí v podzemí je 
bezpe�né. Jsou-li o bezpe�nosti ovzduší pochybnosti (zejména v místech, kde odpadní 
vody stagnují delší dobu), smí pracovník vstoupit do stoky pouze s nasazenou kyslíkovou 
maskou.  

• Každá osoba, která vstupuje do uzav�eného prostoru, musí být vybavena úplným 
záchranným postrojem, který je napojen na záchranné lano vedoucí na povrch. Veškerý 
personál má být neustále ve vzájemném p�ímém kontaktu. 

• Osoba, která vstupuje do jímky nebo uzav�eného prostoru musí mít vhodný pracovní 
oblek, který se skládá z kombinézy, gumových bot, rukavic a ochranné p�ilby. Dále musí 
být vybavena dýchacím p�ístrojem, i když ovzduší v tomto prostoru bylo p�ed vstupem 
prov��eno. Alespo� dva �lenové záchranné skupiny venku musí také mít v pohotovosti 
dýchací p�ístroj pro p�ípad záchrany. 

• Zdržuje-li se pracovník v uzav�eném prostoru, musí být vybaven p�im��eným za�ízením 
ke kontrole jakosti ovzduší. Jestliže toto za�ízení ukáže p�ítomnost nebezpe�ných 
atmosférických podmínek, potom všechny osoby musí uzav�ený prostor ihned opustit. 
Uzav�ený prostor pak má být odv�trán do té doby, než je prokázáno ovzduší vyhovující 
pro dýchání. 

• Za všech okolností musí být udržován vysoký standard osobní hygieny vzhledem 
k možnému styku se splašky. Pracovníci nesm�jí jíst, pít nebo kou�it ve stokách i 
po výstupu dokud se d�kladn� neumyjí. Od�v a výstroj po použití mají být rovn�ž omyty 
a desinfikovány. 

• Ve stokách a objektech jest zakázáno kou�it a používat otev�eného ohn�, rovn�ž 
k otev�enému vstupu se nesmí p�istupovat s ohn�m, s ho�ící cigaretou, zápalkou apod. 
Je zakázáno vhazovat do vstupu jakýkoliv ho�ící p�edm�t. 

• Otvor každé otev�ené šachty musí být zabezpe�en ohrazením proti možnosti úrazu 
pádem do šachty 

 
17.12.5 Požadavky na ochranu p�ed úrazy zp�sobené elektrickým proudem 
 
Podrobné pracovní p�edpisy pro obsluhu a údržbu elektroza�ízení stanoví provozovatel 
v souladu s Vyhláškou �. 50/1978 Sb., § 3. Z d�ležitých zásad nutno zd�raznit : 
• Pro obsluhu a práci na el. za�ízeních platí ustanovení �SN 34 31 00, �SN 34 31 08, 

�SN 34 1010 a �SN 34 1610.  
• Práce na elektrotechnickém za�ízení mohou provád�t pouze pracovníci znalí. Vým�nu 

pojistek, žárovek smí provád�t pracovníci prokazateln� pou�ení. 
• Za�ízení vypnout a závadu ohlásit, zjistí-li závadu na elektrickém za�ízení, nap�. 

poškození izolace, poškození stroje, nadm�rné oteplení, jisk�ení, brn�ní od el. proudu. 
• Je-li za�ízení pod nap�tím (v chodu) dotýkat se jen �ástí, které jsou k tomu ur�eny (hlavní 

spoušt�cí páky a tla�ítka). 
Elektrická za�ízení musí být udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým 
p�edpis�m a normám. 
Elektrická za�ízení se musí revidovat a p�ezkušovat ve lh�tách a rozsahu stanoveném 
p�íslušnými normami �SN 34 3880, �SN 34 3881, �SN 33 1500 a sm�rnicemi výrobce. 
 
První pomoc p�i úrazech elekt�inou  
Všichni pracovníci musí být pou�eni o zp�sobu poskytování první pomoci p�i úrazech 
elekt�inou v�etn� používání ochranných a záchranných pom�cek. 
 
Zásady první pomoci p�i zasažení elektrickým proudem  
a) Postiženého neprodlen� vyprostíme z vodivého okruhu, zamezíme p�ívodu elektrického 

proudu vypnutím vypína�e, vytáhnutím zástr�ky, vyšroubováním pojistek �i odsunutím 
vodi�e elekt�iny nebo odsunutím postiženého z dosahu vodi�e. Záchrance se nesmí 
dotýkat postiženého nechrán�nou rukou. 

b) Postiženému uvolníme od�v 
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c) Nedýchá-li postižený , musí se zavést um�lé dýchání, které se provádí tak dlouho, dokud 
se nedostaví pravidelný dech. 

d) Není-li hmatatelný tep, je nutno zahájit ihned nep�ímou srde�ní masáž. 
e) Vždy je nutno zavolat k postiženému léka�skou první pomoc. 
 
17.12.6 Požadavky na ochranu p�ed jedovatými a výbušnými plyny a parami 
 
Ve stokové síti ( v �erpacích jímkách) se z jedovatých a výbušných plyn� mohou vyskytnout 
sirovodík a metan, oxid uhelnatý a oxid uhli�itý .  
 
SIROVODÍK  
Vzniká v nízkých koncentracích �inností mikroorganizm� p�i rozkladu organických látek 
obsahujících síru. Ve vyšších koncentracích p�i rozkladu sirník� p�sobením kyselin. Je 
nebezpe�ný svým toxikologickým p�sobením - je to prudký nervový plyn. Má charakteristický 
zápach po zkažených vejcích. Ve stokové síti se m�že vyskytovat v prostorech, které nemají 
p�irozené v�trání, jako jsou nap�. jímky, šachty na kanalizacích, v�. p�ípojek, deš�ové 
odd�lova�e, uzav�ené �erpací jímky, prostory pod úrovní terénu, pr�lezné stoky a pod.  
 
Charakteristika plynu 
Chemická zna�ka  : H2S (specifická hmotnost 1,19 kg/m3)  
Charakter   : bezbarvý plyn, t�žší než vzduch, v nízkých koncentracích           

zapáchá jako shnilá vejce  
Zdroj výskytu  : ve stokách, v kalovém hospodá�ství, p�i manipulaci s kalem  
Místa nej�ast�jšího výskytu nejv�tší koncentrace: 

u dna nádrží, u podlah, ale m�že být i výše, pokud je vzduch 
oh�íván a zna�n� vlhký  

Obvyklé vlastnosti   : p�i 2 až 15 min. p�sobení v množství 0,01 % objemu ve 
vzduchu se zeslabuje pocit zápachu. Vysoká koncentrace 
není �lov�kem registrována. 

Fyziologický ú�inek   : zeslabuje rychle �ich, stoupá-li koncentrace. Smrt nastává 
v n�kolika minutách p�i 0,2 % objemu vzduchu. P�sobení 0,07 
až 0, 1 % objemu ve vzduchu zp�sobuje rychle otravu. 
Ochromuje dýchací centra. 

Rozsah vzniku t�askavé sm�si: dolní mez 4,3 % obj. nebo 65 mg/l  
    homí mez 45,3 % obj. nebo 685 mg/l  
Max. množství, které nep�sobí po 60 min. vážné nebezpe�í: 0,002 -0,03 % 
Max. množství, které po 8 h p�sobení je bez nebezpe�í: 0,002 %  
Nejvyšší p�ípustná pracovní koncentrace: 0,025 mg/l 
 
Toxická data  
 mg/l barvení papírku impregnovaného octanem 

olovnatým po dobu 5-7 min 
Mez zápachu 0,00014 po�ínající tmavnutí 
Z�etelný zápach 0,0011  
Nejvyšší p�ípustná koncentrace 0,025 sv�tle až tmav� hn�d� 
Snesitelný zápach 0,034  
6 h bez následk� 0,07 – 0,15 tmav� hn�d� 
1 h bez následk� 0,15 – 0,3 �ervenohn�d� 
Životu nebezpe�né 0,3 –0,75  
Smrt v 0,5 – 1 h 0,7 – 0,9  
Okamžitá smrt 0,9 – 1,2  

 
METAN 
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Vzniká �inností mikroorganizm� p�i rozkladu organických látek (metanové vyhnívání). Je 
nebezpe�ný z požárního hlediska tvorbou výbušné sm�si se vzduchem. 
�OV Št�pánov není vybavena anaerobním vyhníváním kalu (metanové vyhnívání), takže se 
nep�edpokládá výskyt metanu.  
 
Charakteristika plynu 
Chemická zna�ka  : CH4 (relativní m�rná hmotnost 0,555 kg/m3)  
Charakter   : bezbarvý plyn, nejedovatý, leh�í než vzduch, bez zápachu a 

bez   chuti, ho�lavý. 
Zdroj výskytu  : plyn ze stok, kalový plyn, anaerobní stabilizace kalu  
Místa nej�ast�jšího výskytu nejv�tší koncentrace: 

  normáln� u stropu a odtud do ur�ité hloubky  
NPK-P  : pr�m�rná 1 % , mezní 1,5 %  
Fyziologický ú�inek   : je nebezpe�ný hlavn� z požárního hlediska tvorbou výbušné 

sm�si se vzduchem. Toxikologické ú�inky na �lov�ka nemá. 
Je však nebezpe�ný tím, že snižuje procentuální obsah 
kyslíku v ovzduší. P�i vyšších koncentracích vyvolává bolest 
hlavy. Vzhledem k jeho relativn� nízké m�rné hmotnosti 
odstra�uje se nejmén� 20 min. odv�tráním (snadno 
odv�trává).  

Rozsah vzniku t�askavé sm�si: dolní mez 5,0 % obj. nebo 38 mg/l  
         homí mez 15,0 % obj. nebo 99 mg/l  

Teplota samovznícení  : 537 oC  
Maximální množství, které nep�sobí po 60 min. vážné nebezpe�í: 
  pravd�podobn� žádné, je-li stále dostatek kyslíku  
 
OXID UHELNATÝ 
Chemická zna�ka  : CO2 (relativní m�rná hmotnost 0,97 kg/m3)  
Charakter  : bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti, ho�lavý 
Zdroj výskytu  : zplodina nedokonalého ho�ení  
Místa nej�ast�jšího výskytu nejv�tší koncentrace: 

    blíže stropu zvlášt� je-li p�ítomen svítiplyn 
NPK-P  : pr�m�rná 0,003 %, mezní 0,013 %  
Fyziologický ú�inek   : reaguje s hemoglobinem v krvi (krevní p�enaše� kyslíku) za 

vzniku karboxyhemoglobinu. Krev ztrácí schopnost rozvád�t 
kyslík z plic k jednot1ivým tkáním a dochází k zadušení i p�i 
dostatku kyslíku. P�íznakem otravy je bolest hlavy, porucha 
rovnováhy, ztráta v�le opustit zamo�ený prostor, p�íjemná 
malátnost a pocit opojení jako p�i požití alkoholu. Tyto 
p�íznaky se vyskytují u nejleh�í formy otravy a �asto mohou 
uniknout pozornosti. U t�žších p�ípad� se dostavuje 
bezv�domí, které m�že být provázeno k�e�emi.  

  0,2-0,25 % ve vzduchu zp�sobí bezv�domí - 30 min  
  0, 1 % ve vzduchu - smrtelný za 4 h  
Rozsah vzniku t�askavé sm�si: dolní mez 12,5 % obj. nebo 156 mg/l  
          horní mez 74,0 % obj. nebo 928 mg/l  
Teplota samovznícení  : 651 °C  
Maximální množství, které nep�sobí po 60 min. vážné nebezpe�í: 0,04 % 
Maximální množství, které po 8 h p�sobení je bez nebezpe�í:        0,01 %  
Nejvyšší p�ípustná pracovní koncentrace:                                        0,03 mg/l 
 
 
OXID UHLI�ITÝ 
Chemická zna�ka   : CO2 (relativní m�rná hmotnost 1,53 kg/m3)  
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Charakter    : bezbarvý plyn, nedýchatelný , t�žší než vzduch, bez zápachu    
a nakyslé chuti, nevýbušný  

Zdroj výskytu  : zplodina ho�ení, plyn ze stok, kalový plyn  
Místa nej�ast�jšího výskytu nejv�tší koncentrace: 
  u dna, ale p�i topení ve vrstv� nade dnem 
NPK-P  : pr�m�rná 0,5 %, mezní 2,5 %  
Fyziologický ú�inek   : je nedýchatelný. V nižších koncentracích povzbuzuje dýchací 

centrum (zvýšená ventilace plic), avšak ve vyšší koncentraci 
toto centrum blokuje a sou�asn� má mírný narkotický ú�inek. 
Smrt nastává zástavou dechu. P�íznakem otravy je lehká 
bolest hlavy a pocit "t�žkého vzduchu", ztráta v�le opustit 
nebezpe�ný prostor, zvýšená ventilace plic a pozd�ji ztráta 
v�domí. Ve vysokých koncentracích nastává ztráta v�domí 
rychle. 

Rozsah vzniku t�askavé sm�si: netvo�í  
Maximální množství, které nep�sobí po 60 min. vážné nebezpe�í: 4,0 -6,0 %  
Maximální množství, které po 8 h p�sobení je bez nebezpe�í:        0,5 %  
 
Zásady pro bezpe�nost práce  
 
V p�ípad�, že pracovník vstupuje do šachet, �i jímek kde m�že dojít k vývinu plyn�, musí být 
vybaven osobními pracovními prost�edky k ochran� dýchadel. 
Nejprve musí pracovník provést indikaci výskytu plyn�. Podle výsledku odv�trat min. 20 
minut a pak opakovan� provést další m��ení. Indikace plynu se provede spušt�ním papírku 
do šachty namo�eném v roztoku octanu olovnatého nebo nasávacím za�ízením s detek�ní 
trubicí, resp. m��ícím p�ístrojem. 
Pro vstup zam�stnance p�i indikaci prost�edí v šacht� nebo podzemního prostoru nesmí být 
p�ekro�ena hodnota nejvýše p�ípustné koncentrace NPK. 
Pracovník musí být opat�en ochrannou výstrojí, maskou a p�ívodem �erstvého vzduchu, 
pro možnost výskytu sirovodíku, musí být uvázán a kontrolován nejmén� 2 pracovníky. 
  
17.12.7 Osv�tlení v podzemních objektech 
 
V �erpacích jímkách, revizních šachtách se musí používat pouze bezpe�nostních svítidel pro 
prostory nebezpe�né výbuchem podle �SN 36 0850. P�enosná svítidla musí být maximáln� 
o nap�tí 12 V. 
 
17.12.8 Práce v podzemních objektech 
 
V podzemních objektech musí být p�i práci nejmén� dva pracovníci. Nikdy se nesmí v t�chto 
objektech zdržovat pracovník jeden. Pomocí bezpe�nostního pasu vždy jeden zajiš�uje 
druhého. 
U vstupu do objektu, v které se pracuje, musí být na povrchu alespo� jeden pracovník, který 
neustále st�eží pracující v objektu a drží konce lana bezpe�nostního pasu, který musí být 
vždy na pracovišti v bezvadném stavu. 
Pracovníci v podzemí a na povrchu musí sledovat a p�edávat si smluvená znamení, 
oznamující, že pr�b�h prací je normální, anebo upozor�ující na jakékoliv nebezpe�í. 
 
17.12.9 Práce ve vstupech 

 
Ve vstupech do podzemních objekt� musí mít pracovníci na hlav� ochrannou p�ilbu. 
V �erpacích jímkách smí pracovat pouze jeden pracovník, st�ežený dalším pracovníkem na 
povrchu pomocí bezpe�nostního pásu. P�i spoušt�ní nebo vytahování materiálu, ná�adí a 
pom�cek se musí pracovník krýt pod horní šikmou plochou jímky. 
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P�i spoušt�ní nebo vytahování materiálu, ná�adí a pom�cek ve vstupních šachtách 
pr�lezných a pr�chodných stok a vstupech komor musí se pracovník vzdálit 1 m 
od spoušt�ných p�edm�t�. 
Sestup a výstup se d�je po žeb�íku. Pracovník nesmí nic nést a musí se st�ídav� zachycovat 
ob�ma rukama držadel p�í�ek. Ruku neuvolní z držadla stupa�ky, pokud pevn� a jist� nestojí 
ob�ma nohama na spodních p�í�kách. 
Spušt�ní pracovník� do vstupu pomocí lana je zakázáno. 
Materiál, ná�adí a pom�cky se spoušt�jí nebo vytahují rumpálem oby�ejným nebo 
p�evodovým. Lehká b�emena možno výjime�n� vytahovat a spoušt�t ru�n�. Rumpál musí 
být nad vstupem umíst�n bezpe�n� tak, aby kov nenarážel na žeb�ík. Západka rumpálu 
m�že být vypnuta teprve po vytažení nebo spoušt�ní b�emene. Klikou rumpálu musí otá�et 
dva pracovníci. 
Materiál, ná�adí a pom�cky se spoušt�jí nebo vytahují jen v okovu upevn�ném karabinou 
tak, aby žádný z dopravovaných p�edm�t� nevypadl a pracovníka ve vstupu neporanil. 
P�i práci ve vstupu nade dnem musí být pracovník rovn�ž zabezpe�en ochranným pásem. 
Lano ochranného pásu musí p�idržovat pracovník na povrchu ve stavu mírn� napjatém. 
 
17.12.10 Práce s fekálním vozem 
 
Osádku fekálního vozu tvo�í �idi� a jeden pracovník. 
Montování hadic provádí celá osádka vozu. 
Za jízdy musí být hadice a ostatní ná�adí p�ipevn�no k vozu pevn� a bezpe�n�. 
 

U všech �inností, které vyžadují ú�ast více osob  je t�eba konzultovat pokrytí t�chto �inností 
pracovníky s vedoucím provozu kanalizací VHS SITKA, s.r.o., zda je reálné zajistit �innost 
tolika pracovníky. V p�ípad� že ne, bude t�eba zajistit bezpe�nost t�chto �inností s menším 
po�tem pracovník� vhodnými technickými opat�eními (nap�. použití vhodných  trojnožek 
s navijáky pro zajišt�ní pracovníka sestupujícího do stok a pod). 
 
17.12.11 Požadavky na ochranu p�ed onemocn�ním a nákazou 

 
• P�i obsluze stokové sít� mohou být zam�stnáni pouze pracovníci, kte�í mají k tornu 

duševní i t�lesné p�edpoklady. K žádným pracím nesm�jí být p�i�azováni pracovníci s 
t�lesnými vadami snižující jejich výkonnost a t�lesnou odolnost. 

• Obsluha se musí podrobit léka�ské prohlídce, povinnému ochrannému o�kování a být 
seznámena s platnými hygienickými p�edpisy, zejména: 
• Výnos MZSV �SR - hlavního hygienika �SR �. 77/1989, kterým se m�ní sm�rnice 

MZ �SR hlavního hygienika �SR �. 46/1978 Sb., Hygienické p�edpisy o hygienických 
požadavcích na pracovní prost�edí ve zn�ní sm�rnice MZ �SR �. 66/1985 Sb., 
Hygienické p�edpisy uve�ejn�né v Hygienických  p�edpisech MZSV �R svazek �. 
66/1990 

• Obsluha musí být pod pravidelnou léka�skou kontrolou - Zákon �. 20/l966 Sb. o pé�i 
o zdraví lidu ve zn�ní zákonu �NR �. 86/1992 Sb. 

• Provozovatel zajiš�uje provád�ní povinných preventivních periodických prohlídek 
pracovník� dle sm�rnice MT �SR �. 49/1967 o posouzení zdravotní zp�sobilosti k práci 
ve zn�ní sm�rnice MZ �SR �. 17 /1970 a dopl�k� V�stníku MZ �. 8/1972. 

• Provozovatel má podle pokyn� a na�ízení hygienika umožnit deratizaci v kanaliza�ních 
p�ípojkách a provád�t ochranné opat�ení, aby se zabránilo výskytu a ší�ení škodlivých 
živo�ich� - viz Vyhláška MZSV �SR �. 204/1988 Sb., kterou se m�ní a dopl�uje vyhláška 
�. 91/1984 Sb., o opat�eních proti p�enosným nemocím. 

• Provozovatel je povinen podle p�íslušných p�edpis�, zejména podle sm�rnice MZ �SR 
�. 32/1972 a V�stníku MZ �SR o poskytování zdravotnických služeb pracujícím v 
závodech, zajistit z vlastních prost�edk� vybavení areálu �OV Újezd lékárni�kami a jejich 
udržovaní a dopl�ování. Nápl� lékárni�ky je podle �SN 84 6635 - Lékárni�ky první 
pomoci. 
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• Splaškové odpadní vody jsou svou povahou vhodným médiem pro ší�ení druhotné 
infekce. 

 
17.12.12 Zásady poskytování  první pomoci p�i úrazech 
 
Cílem laické p�edléka�ské první pomoci je zabránit nebezpe�ným následk�m poran�ní, 
zejména vykrvácení, infekci a šoku.  
 
Jde zejména o následující sled a postup:  
1. zran�ného nejd�íve co nejšetrn�ji vyprostíme z p�ípadných trosek. abychom jej více 

neporanili. 
2. velmi rychle provedeme ov��ení známek života - dýchání a �innost srde�ní, uvolníme 

tísnící �ásti od�vu. 
3. co nejrychleji provedeme: 

a) uvoln�ní dýchacích cest, zabrán�ní vdechnutí krve nebo zvratk� (poloha na boku), 
v p�ípad� pot�eby um�lé dýchání a nep�ímá srde�ní masáž 

b) zástava tepenného krvácení 
4. p�i všech úkonech postupujeme rychle, ale šetrn�, ošet�ujeme v pohodlné poloze tak, 

abychom vid�li pacientovi do tvá�e 
5. domluvou ran�ného uklidníme, je-li p�i v�domí, a snažíme se odvést jeho pozornost 

od zran�ní a zbavit jej strachu  
6. zajiš�ujeme-li odvoz - p�i telefonování pro sanitku udat místo nehody a jméno 
7. p�ipravujeme ran�ného na odvoz 
8. odtržené �ásti tkán� (kusy k�že, prsty) steriln� zabalíme a vezeme s sebou na místo 

definitivního ošet�ení  
9. heslovit� napíšeme na lístek nejd�ležit�jší údaje – kde, kdy a za jakých okolností se úraz 

stal, zda byl pacient v bezv�domí, kdy se probral k v�domí, jaká první pomoc mu byla 
poskytnuta, jaké bylo krvácení, zejména kdy mu bylo nasazeno „škrtidlo“ 

 
P�i poskytování první pomocí nesmíme:  
1. násiln� svlékat pacienta (jen v t�ch p�ípadech, byl-li poleptán louhem nebo kyselinou), 

jinak jen okolí zran�ného místa  
2. zatla�ovat vnit�nosti 
3. zatla�ovat nebo napravovat vystouplé kosti p�i otev�ených zlomeninách 
4. pokoušet se o nápravu zlomenin a vykloubení 
5. nechat osoby bez v�domí ležet na zádech 
6. ran�né p�i ošet�ení nechat stát 
7. osobám. které jsou p�i v�domí, vnucovat polohu, které se brání 
8. osobám v bezv�domí dávat pít 
9. nedávat ran�ným jíst, obzvlášt� ran�ným do b�icha ani jíst, �i pít, i když to vyžadují 
10. nesahat do rány prsty, s výjimkou zastavování tepenného krvácení 
11. neklademe na ránu ne�isté improvizace obvaz�, nedáváme na ránu vatu, nic do rány 

nesypeme ani nelijeme 
12. nevytahujeme cizí t�lesa, zvlášt� v oblasti hlavy, krku, hrudníku a b�icha 
13. nesnažíme se o odvoz v nevhodné poloze (osobním autem a pod.) 
 
17.12.13 Zásady poskytování  první pomoci p�i zasažení chemikálií 
 
Následující pokyny první pomoci jsou platné p�i zasažení pracovníka jakoukoliv chemikálií: 
 
Pot�ísn�ní 
• P�i pot�ísn�ní odstraníme zasažený od�v a postižené místo d�kladn� omyjeme vodou. 

Postiženého pracovníka dopravíme k léka�i.  
• P�i zasažení oka žíravinou jde vždy o vážný úraz, který vyžaduje rychlou a dokonalou 

první pomoc a odborné vyšet�ení.  
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• Oko otev�eme mírným tahem za dolní a horní okraj ví�ka (palcem a ukazovákem) a 
vyplachujeme ho mírným proudem vlažné pitné vody. Vyplachování vždy na okamžik 
p�erušíme. Celková doba výplachu musí být min.10 minut a je t�eba je sledovat 
na hodinkách, protože v krizových situacích se m�ní odhad �asu. Potom oko p�ekryjeme 
sterilním obvazem a postiženého dopravíme k o�nímu léka�i. 
Do oka zásadn� nekapeme neutraliza�ní roztok ani neaplikujeme žádné masti. 

• Tam, kde není tekoucí voda, je nutné vypláchnout oko nap�. laboratorní st�i�kou nebo 
postupným naléváním nap�. roztoku Optalu z láhve (postižený p�itom leží na zádech). 
Vyplachování o�í v o�ní vani�ce je nedostate�né. 

 
Inhalace 
• P�i nadýchání par nebo aerosolu je nutno p�erušit expozici, zajistit dostatek �erstvého 

vzduchu, klid a sledovat základní životní funkce. P�ivolat léka�e. 
 
Požití 
• P�i požití podle okolností podáme asi 0,5 Iitru vody a ihned se snažíme vyvolat zvracení. 

Postiženého okamžit� dopravíme do nemocnice. 
• Je-li doba od požití kyseliny delší než cca 10 minut, zvracení již nevyvoláváme. Podáme 

pouze vodu nebo mléko, ne více než 0,5 litru a postiženého ihned dopravíme do 
nemocnice k odbornému ošet�ení. 

• U louhu vyvoláváme zvracení jen tehdy , byla-li koncentrace použitého louhu nízká a 
doba od jeho požití nep�esáhla 10 minut.  

 
17.12.14 Poskytování OOPP, mycích, �istících a desinfek�ních prost�edk� 
 
Osobní ochranné pracovní prost�edky, mycí, �istící a desinfek�ní prost�edky se ve VHS 
SITKA, s.r.o. poskytují dle vlastní sm�rnice zpracované dle ustanovení vyhlášky ministerstva 
práce a sociálních v�cí �. 204/1994 Sb. 
 
17.12.15 Seznam bezpe�nostních a hygienických p�edpis�, se kterými musí být pracovníci 

seznámeni 
 
Nápl� školení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci uvádí následující souhrn p�edpis�, 
norem, zákon� a instrukcí: 
 
• �SN 01 8003  Zásady pro bezpe�nou práci v chemických laborato�ích 
• �SN 01 8012  Bezpe�nostní zna�ky a tabulky 
• �SN 34 3100  Bezpe�nostní p�edpisy pro obsluhu a práci na elektrických za�ízeních 
• �SN 34 3500  První pomoc p�i úrazech elekt�inou 
• �SN 34 3510  Bezpe�nostní tabulky a nápisy pro elektrická za�ízení 
• �SN 83 2004  Ochranné pracovní prost�edky, všeobecné požadavky 
• �SN 84 6635  Lékárni�ky první pomoci 
• TNV 75 6911  Provozní �ád kanalizace 
• TNV 75 6925  Obsluha a údržby stok 
• Zákon �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu ve zn�ní zákonu 111/2007 Sb. 
• Zákon �. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce ve zn�ní 

zákona �.396/1992 Sb., (úplné zn�ní s p�sobením pro �R, jak vyplývá z pozd�jších 
zm�n a dopln�ní) 

• Zákon �NR �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (úplné 
zn�ní �. 91/1995 Sb.) a vyhláškou MV �. 21/1996 Sb., kterou se upravují n�která 
ustanovení zákona o požární ochran� 

• Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úraz� a 
hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických za�ízení ve zn�ní vyhlášky �. 
274/1990 Sb.  
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• Vyhláška �ÚBP �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní 
bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní vyhlášky �ÚBP a �BÚ �. 207/1991 
Sb.  

• Výnos MZSV �SR -hlavního hygienika �SR �. 77/1989, kterým se m�ní sm�rnice MZ 
�SR hlavního hygienika �SR �. 46/1978 Sb., Hygienické p�edpisy o hygienických 
požadavcích na pracovní prost�edí ve zn�ní sm�rnice MZ �SR �. 66/1985 Sb., 
Hygienické p�edpisy uve�ejn�né v Hygienických p�edpisech MZSV �R svazek �. 66/1990 

• P�edpis ML VH 1967 "Zásady pro obsluhu �istíren odpadních vod a �erpacích stanic 
jedním pracovníkem ".  

• P�edpis ML VH �SR �.j. 11 0/982/50/85 z 11.06.1985 „Pravidla bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci ve vodárenských a kanaliza�ních objektech a za�ízeních“. 

• Sborník vybraných p�edpis� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci ve 
vodohospodá�ských organizacích. vydal SOV AK, zá�í 1994  

 
Seznam p�edpis� a norem souvisejících s provozem stokových sítí a �OV  
 
Zákony:  
• Zákon �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí  
• Zákon �NR �. 244/1992 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí  
• Zákon �NR �. 281/1992 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje na�ízení vlády �SSR 

�. 35/1975 Sb.,  
• úplatách ve vodní hospodá�ství 
• Zákon �NR �. 458/1992 Sb., o státní správ� ve vodním hospodá�ství 
• Zákon �. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypoušt�ní odpadních vod do vod .povrchových 
• Zákoník práce �. 167/1991 Sb. (ve zn�ní zákona �. 451/1992 Sb.) 
 
Vyhlášky:  
• Vyhláška ML VH �. 42/1976 Sb., o vodohospodá�ích 
• Vyhláška ML VH �. 126/1976 Sb., o vodohospodá�ské a souhrnné vodohospodá�ské 

evidenci  
• Vyhláška MZ �SSR �. 13/1977 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací a p�íloha �. 4/1977 Sb. k této vyhlášce o nejvyšších p�ípustných hodnotách hluku 
a vibrací, uve�ejn�ná ve sm�rnici MZ �. 4/1977 Sb. Hygienické p�edpisy  

• Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 50/1978 Sb., o odborné zp�sobilosti v elektrotechnice, ve 
zn�ní vyhlášky �. 98/1982 Sb. 

• Zákon �R �. 274/2001 Sb., o vodovodech a ve�ejných kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu  
• Vyhláška Mze �. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �. 274/2001 Sb. 
• Vyhláška �ÚBP a �SÚ �. 20/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená elektrická za�ízení a 

stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní vyhlášky �ÚSP �. 
553/1990 Sb. 

• Vyhláška Ministerstva vnitra �. 21/1996 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení 
zákona �NR o požární ochran�. 

• Vyhláška �. 117/97 Sb. Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanovují emisní limity 
a další podmínky provozování stacionárních zdroj� zne�iš�ování a ochrany ovzduší 

 
Sm�rnice, výnosy a další p�edpisy  
• Sm�rnice MZ �SR - hlavního hygienika �SR �. 42/1977 Sb. Hygienické p�edpisy, jimiž 

se stanoví m��ení a hodnocení hluku a ultrazvuku v pracovním prost�edí  
• Vyhláška MŽP �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  
• Metodická pom�cka ML VH �SR z 3/19981 "Hodnocení funkce a kapacitního vytížení 

�OV ve�ejnou kanalizací" 
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Normy  
�SN-EN 752-6   Venkovní systémy stokových sítí a kanaliza�ních p�ípojek 
              �ást 6:  �erpací stanice  
�SN EN 1671  Venkovní tlakové systémy  stokových sítí 
�SN 13 0072  Potrubí. Ozna�ování potrubí podle provozní tekutiny.  
�SN ISO 3864  Bezpe�nostní barvy a bezpe�nostní zna�ky  
�SN 33 0300 Elektrotechnické p�edpisy. Druhy prost�edí pro elektrická za�ízení  
�SN 33 2000-4-41 Elektrotechnické p�edpisy. Elektrické za�ízení. 
              �ást 4:  Bezpe�nost. Kapitola 41 : Ochrana p�ed úrazem elek1rickým proudem  
�SN 33 2000-6-61  Elektrotechnické p�edpisy. Elektrické za�ízení.  
              �ást 6:  Revize. Kapitola 61 : Postupy p�i výchozí revizi  
�SN 33 2010  Elektrotechnické p�edpisy.  
 Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem. Všeobecné požadavky  
�SN 33 2320  Elektrotechnické p�edpisy. P�edpisy pro elektrická za�ízení v místech 

s nebezpe�ím výbuchu ho�lavých plyn� a par  
�SN 34 1390  Elektrotechnické p�edpisy �SN. P�edpisy pro ochranu p�ed bleskem  
�SN 83 0917  Ochrana vody p�ed ropnými látkami. Kanalizace a �išt�ní  
�SN 36 0450  Um�lé osv�tlení vnit�ních prostor�  
CSN 46 5735  Pr�myslové komposty  
�SN ISO 5667-1  Jakost vod. Odb�r Vzork�. �ást 1: Pokyny pro návrhy programu 

odb�ru vzork�  
�SN ISO 5667-2  Jakost vod. Odb�r Vzork�. �ást 2: Pokyny pro zp�soby odb�ru vzork�  
�SN ISO 5667-3  Jakost vod. Odb�r Vzork�. �ást 3: Pokyny pro konzervaci vzork� a 

manipulaci s nimi  
�SN ISO 5667-10  Jakost vod. Odb�r Vzork�. �ást 10: Odpadní vody  
�SN 73 6510  Vodní hospodá�ství. Základní vodohospodá�ské názvosloví  
�SN 75 0170  Vodní hospodá�ství. Názvosloví jakosti vod  
�SN 75 0905  Zkoušky vodot�snosti vodárenských a kanaliza�ních stok  
�SN 75 3415  Ochrana vod p�ed ropnými látkami. Objekty pro manipulace s ropnými 

látkami a jejich skladování  
�SN 75 6101  Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky  
�SN 75 7220  Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod  
�SN 75 7221  Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod  
�SN 75 7241  Kontrola odpadních a zvláštních vod  
�SN 75 7301  Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody 

stanovení složení a vlastnosti vod  
�SN 83 0540 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod 
�SN 83 0550  Fyzikáln� chemický rozbor kal�  
�SN 83 0901  Ochrana povrchových vod p�ed zne�išt�ním 
 

17.13 Pokyny pro provoz a údržbu stokové sít� 
 
Na stokové síti obce Újezd se jedná o �erpací jímky. Pokyny pro provoz a údržbu za�ízení 
jsou rozd�leny dle provozních soubor� do následujících kapitol: 
 
a.    Stru�ný popis �erpací jímky – obsahuje popis strojní �ásti  
b.    Elektroza�ízení – obsahuje popis elektro (a ovládací automatiky)  
c.    Základní pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace systému PRESSKAN 

 
V každé kapitole je proveden popis provozního souboru, specifikace jednotlivých za�ízení 
v�etn� parametr� a zp�sobu ovládání, resp. odkazu na MaR. 
 
Dále je uveden výpis z technických podmínek a provozních p�edpis� základních úkon� a 
�inností, které m�že nebo musí vykonávat obsluha �erpacích jímek nebo specializovaní 
pracovníci provozovatele. 
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Nejsou zde popsány zkoušky, úkony, �innosti a opravy, které budou vykonávat 
specializovaní odborníci jednotlivých výrobc� nebo specializovaných servisních organizací. 
 
Technické podmínky a provozní p�edpisy jednotlivých za�ízení jsou uloženy u vedoucího 
provozu. 
 
V p�ípad� poruchy, opravy, údržby �i manipulace se za�ízením je obsluha povinna se s nimi 
seznámit, pot�ebné úkony provád�t v souladu s t�mito p�edpisy. 
                        
17.13.1  Stru�ný popis �erpací stanice – strojní �ást 
 

�erpací jímky jsou vybudována jako podzemní �erpací stanice vždy jedna jímka pro jednu 
nemovitost. Jedná se o zastropenou plastovou jímku  sv�tlého pr�m�ru 1,0 m se vstupním 
kruhovým litinovým poklopem 600 mm. 
V jímce je osazeno jedno �erpadlo 1 ¼“ – NP – 16 – 5 – 01 s drti�em s p�ipojovací tvarovkou 
5/4“, kulovým kohoutem, zp�tnou klapkou a pojistným ventilem.  
 
�erpadlo jsou ovládáno ve vazb� na hladinu v �erpací jímce, která je registrovaná sníma�em 
hladiny 
 
Výtlak �erpadel 5/4“ se zp�tnými kulovými klapkami a uzavíracími armaturami je zaúst�n do  
hlavních uli�ních stok. 
 
Manipulace s �erpadly je ru�ní. 
 
Ponorné �erpadlo 1 ¼“ – NP – 16 – 5 – 01 
Po�et   : 1 
Motor  :  1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 2 830 ot/min. 
Materiálové provedení : kolo a hydraulika z legovaného materiálu 
Ú�el  : �erpání splaškových odpadních vod do tlakového potrubí kanalizace 
Parametry  : Q =  0,7 l/s  
 H = 0,5 MPa 
   
Ovládání  : - automaticky  je  �erpadlo ovládáno v závislosti na výšce   
                                      hladiny v �erpací jímce 
  
Kontrola mechanických �ástí. 
Výrobce doporu�uje kontrolu minimáln� 1 x za 6 m�síc�, kontrola bude zahrnovat vy�išt�ní:                                    
a) vy�išt�ní prostoru nad �ezacím kolem¨ 
b) vy�išt�ní trubky a kolena obtok� a t�lesa �erpadla v prostoru spojovacího h�ídele 
 
Kontrola opot�ebení: 
a) pryžové vložky statoru 
b) povrchu a t�íhranné unášecí dutiny v�etena 
c) t�íhranných pryžových spojek spojovací h�ídele 
d) zajišt�ní h�ídele spojovací kroužky zajiš�ovacími ve v�etenu a spojce motoru 
e) vym�nit vodu v elektromotoru 
f) dle pot�eby obnovit nát�r soustrojí 
 
Mazání stroje 
První nápl� mazadel a olej� pro jednotlivé stroje je dodávána v rámci dodávky 
technologického za�ízení.  
 
- první nápl� je sou�ástí dodávky od výrobce 
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Rozsah dalších kontrolních úkon�, které se provádí p�i kontrolních prohlídkách, je 
podrobn� vyspecifikován v provozních p�edpisech (návod k obsluze). 
Jedná se o kontrolu: 
• viditelných sou�ástí �erpadla a p�íslušenství  
• hydraulická �ást komplet 
• kabelová pr�chodka  
• kabel  
• za�ízení pro �ízení provozu 
• vybavení automatického dohledu  
• smysl otá�ení �erpadla  
• izola�ní odpor v motoru  
• funkci pojistného ventilu 
 
Kulový ventil DN 1 ¼“ 
Po�et : 1 
Motor  : - 
Ú�el  : uzav�ení výtla�ného potrubí nad �erpadlem 
Parametry  : DN 40 mm  
Ovládání  : ru�ní pákou 
Údržba  : pohyblivé �ásti promazávat 1x za 6 m�síc� mazacím       tukem V–2 
 
PP-S spojky, kolena D 40 
Motor  : - 
Po�et  : 1 
Ú�el  : k demontáži armatur 
Parametry  : DN 40 mm 
Údržba  : 
 
Zp�tná klapka  1 ¼“ 
Po�et : 1 
Ú�el : zabra�uje zp�tnému proud�ní ve výtlaku 
Parametry : DN 40 mm 
Údržba  : 
 
Pojistný ventil 1 ¼“ 
Po�et : 1 
Ú�el : zabra�uje nekontrolovanému zvýšení tlaku v systému 
Parametry : DN 40 mm 
Údržba  : 

17.13.2  Spole�né ustanovení pro provoz a údržbu strojního za�ízení na stokové síti 
 
Všeobecné zásady 
Organizace provozovatele je povinna zajistit bezporuchový a plynulý provoz za�ízení 
pro dosažení maximálního efektu. Životnost celého za�ízení a jeho bezporuchový provoz 
spolu s minimálními náklady na opravu jsou závislé na �ádné údržb� za�ízení. Všechny 
údržbá�ské práce, které nelze sv��it zam�stnanci provozovatele bu	 pro jejich speciálnost 
nebo velký rozsah je nutno zajiš�ovat prost�ednictvím odborných firem. 
 
Pro obsluhu a údržbu jednotlivých stroj� a za�ízení platí v plném rozsahu montážní a 
obsluhovací p�edpisy výrobc�, zejména p�edpisy pro mazání, provád�ní revizí apod. Tyto 
p�edpisy jsou sou�ástí pr�vodní dokumentace jednotlivých stroj� a za�ízení (v�etn� revizních 
knih) a obsluha musí být s nimi dokonale obeznámena. 
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Spole�ná ustanovení pro provoz a údržbu �erpadel 
• kontrola výkonných parametr� a jejich porovnání se štítkovými údaji 
• kontrola mechanického stavu h�ídelí, ložisek, hydrauliky, hlu�nost chodu, vibrace 

p�i chodu, utažení kotevních šroub�, vodorovnost nebo svislost h�ídelí  
     dbát na v�asné odstran�ní zjišt�ných závad a vým�nu opot�ebovaných nebo    
     vadných sou�ástek, které vykazují v�tší v�li než je p�ístupná  
• d�sledn� dbát na p�edepsaný stav armatur p�i uvedení stroj� do chodu nebo jejich 

zastavení 
• dbát na odstra�ování koroze, �istotu stroj� a obnovování poškozených ochranných 

nát�r�  
• vedení evidence o chodu, revizích a opravách stroj�  
• v uvedených zásadách se �ídit pracovními postupy a podmínkami uvedenými v pr�vodní 

dokumentaci dodané k jednotlivým agregát�m jejich výrobci . 
 
Dále není dovoleno: 
• provozovat �erpadla na suchu - bez vody. P�i chodu bez vody m�že ve velmi krátké dob� 

dojít k havárii �erpadla.  
 
Spole�ná ustanovení pro provoz a údržbu armatur  
Je pot�eba pamatovat, že všechny uzáv�ry je nutno pravideln� kontrolovat na pohyblivost, 
zvlášt� tehdy, nebylo-li s nimi delší dobu manipulováno. Tyto uzáv�ry je t�eba ob�as proto�it 
z jedné krajní polohy do druhé. P�itom je t�eba opatrnosti p�i odtržení ploch v poloze 
uzav�eno, kde n�kdy dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby nebyl uzáv�r poškozen. 
 
• kontrola t�snosti ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dov�ení). Armatury s 

vadnou funkcí ihned opravit nebo vym�nit. Dopl�ovat nutné zásoby náhradních díl�.  
• kontrolovat snadnou ovladatelnost  
• u uzáv�r� dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno oto�it o cca 1/2  

otá�ky zp�t (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze. Dbát na vn�jší 
�istotu armatur. 

• odstra�ovat korozi a obnovovat poškozené nát�ry  
 
Spole�ná ustanovení pro provoz a údržbu potrubí 
• kontrolovat t�snost spoj� (p�íruby, sváry, hrdla apod.) 
• kontrolovat t�snosti vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díra po korozi nebo 

jiná poškození (deformace) 
• odstra�ovat korozi a obnovovat poškozené nát�ry 
• dbát na dodržování spádu potrubí, hlavn� u gravita�ních (sednutí lože terénu apod.) 
• nenahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo v�tší sv�tlosti trub 
• kontrolovat a udržovat sv�tlost trubních rozvod�, odstra�ovat nánosy 
 
Spole�ná ustanovení pro provoz a údržbu elektromotor� 
• kontrolovat chod, hlu�nost, výkon 
• kontrolovat v�li ložisek a h�ídelí 
• v�asná (preventivní) vým�na opot�ebovaných náhradních díl�, vykazujících v�tší 

opot�ebení než je vymezená (povolená) 
• provést ochranná opat�ení proti nasávání vlhkosti s chladícím vzduchem 
• odstra�ovat korozi, obnovovat poškozené ochranné nát�ry a dbát na vnit�ní a vn�jší 

�istotu stroj� 
• kontrolovat stav spojky a h�ídelí 
• kontrolovat pevnost kotvení stroje , p�i uvoln�ní ihned dotáhnout 
• vést evidenci o chodu stroje, revizích a spot�eb� náhradních díl� 
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• p�i montáži, provozu a údržb� dodržovat pokyny uvedené v pr�vodní dokumentaci 
výrobc� 

17.13.3  Elektroza�ízení 

17.13.3.1 Údržba za�ízení za provozu a mimo provoz 
Základním podkladem p�i provád�ní �ádné údržby a provád�ní pracovních a generálních 
oprav jsou revize za�ízení, které provozovatel zajistí v pravidelných lh�tách, dále pak zajistí 
provád�ní plánovaných kontrol. 
O provedených opravách, údržb�, kontrole a se�ízení je nutné vést písemné záznamy 
v provozním deníku. Jednotlivé strojn�-technologické za�ízení, které je p�ipojeno na 
elektrickou energii, je t�eba provozovat, udržovat a opravovat dle p�edpis� a pokyn� 
p�íslušných výrobc�. 
 
Veškeré elektromontážní  a údržbá�ské práce na elektroza�ízení  m�že provád�t jen osoba 
znalá s kvalifikací dle �SN 34 31 00. 
 
Z bezpe�nostního hlediska je nezbytn� nutné, aby p�i demontáži �i vým�n� jakéhokoliv 
elektrického p�ístroje, stroje i elektrického spot�ebi�e byl tento bez nap�tí (vypnut spína�, 
jisti�, vyšroubovány pojistky apod.). Tento beznap��ový stav je nutno p�edem vyzkoušet, a to 
bu	 p�íslušnou zkouše�kou, nebo m��ícím p�ístrojem. Teprve potom je možno provád�t 
manipulaci na p�ístrojích, spot�ebi�ích nebo svorkovnicích a� stroj� �i v rozvad��ích. 

17.13.3.2 P�ípojka nn 

�erpací jímky 
P�ípojka nn pro ovládací automatiku -  stávající rozvad��e v každé napojené nemovitosti 
jsou dopln�ny t�ípólovým jisti�em 16A a proudovým chráni�em s jmenovitým proudem 40A 
(25A). Z tohoto rozvad��e jsou napájeny  ovládací sk�í�ky umíst�né na st�n� domu v každé 
nemovitosti (3+PEN – 50Hz 400V/TN-C). V rozvad��i je umíst�né p�ímé m��ení odebrané el. 
energie pro celou nemovitost. 
 
1x za rok se provádí kontrolní prohlídka vedení, p�i které se kontroluje ukon�ení vodi�� 
v rozvád��ích a izola�ní stav kabel�. 

Rozvad��e 
Údržba spo�ívá v udržování �istoty a provád�ní kontroly a vým�ny vadných sou�ástí. 
 
1 x za rok se provede vy�išt�ní rozvad��e. Provede se kontrola osazených p�ístroj� a 
za�ízení. 
 
Zvláštní pozornost se v�nuje kontrole ochrany p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím 
dle �SN 33 2000-4. 
 
Zárove� se prov��í i funkce všech osazených p�ístroj� (provád�t kontrolu poruchové i 
provozní signalizace, prov��ovat blokovací podmínky). Kontrola tohoto druhu je závazná. 
Prohlídka se provádí samostatn� pro �ást ovládací a pro �ást výkonovou. 
 
Je nutno podle pot�eby  dotáhnout šroubové spoje.  

Proudové chráni�e 

• 1 x  za 6 m�síc� ov��it funkci stisknutím tla�ítka TEST  
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Svorkovnice 
1 x za rok a p�i poruše se kontrolují spoje a provede se dotažení svorek. 

Styka�e 

• Kontakty se nesmí opravovat, musí se vym�nit celý kus. 

Jisti�e 
1 x za rok a p�i poruše se kontroluje mechanická funkce jisti�e a provede se dotažení svorek. 

Kabelové rozvody 

• kontrola kabelových rozvod� se provádí poch�zkou, p�i které se sleduje stav izolace 
kabel� a jejich uchycení. 

• Kabely je nutno �istit od usazených ne�istot. 

17.13.3.3  Poruchy a opravy  technologického za�ízení 
P�i poruchách technologického za�ízení �erpacích jímek je nutno postupovat podle 
provozních p�edpis� jednotlivého strojního za�ízení, které jsou dodávány spolu s výrobkem. 
 
Pokud budou poruchy a nutné opravy složit�jšího charakteru vyžadující odborný zákrok, je 
nutno za�ízení odstavit a zajistit opravu dodavatelem za�ízení v rámci záru�ní lh�ty, p�ípadn� 
opravu zabezpe�it výrobcem. 
 
Informativní popis nejobvyklejších poruch a zp�sob odstran�ní jsou sou�ástí montážního a 
provozního p�edpisu každého stroje. Tyto p�edpisy byly dodány sou�asn� s p�íslušným 
strojem a musí být k dispozici obsluze t�chto za�ízení. 
Obsluha musí být s provozními p�edpisy jednotlivých stroj� podrobn� seznámena. P�ípadné 
opravy smí provád�t pouze kompetentní pracovník – elektriká� s p�íslušnou kvalifikací ve 
smyslu vyhl. 50/87 Sb. 
 
Opravy strojního za�ízení 
Z hlediska provozu je možno rozd�lit opravy strojního za�ízení na: 
• inspek�ní prohlídky 
• b�žné opravy 
• generální opravy 
 
Inspek�ní prohlídky 
Provád�jí se zpravidla p�i b�žné obsluze a údržb� �erpacích jímek (2x ro�n� není li 
v p�edchozích ustanoveních uvedeno jinak). 
 
B�žná oprava 
Obsluha p�i b�žné oprav� provádí tyto úkony: 
• inspek�ní prohlídku (viz b�žná obsluha �S) 
• vým�na opot�ebené hydrauliky, zejména pryžového statoru 
• vy�išt�ní prostoru kolem �ezacího za�ízení 
• kontrola radiální a axiální v�le ložisek 
 
Generální oprava 
• Provádí se po delší dob� provozu, odstra�ují se ú�inky opot�ebení základních 

prost�edk�, tzn., že se provádí vým�na nebo opravy v�tšího po�tu sou�ástí nebo 
podstatných �ástí za�ízení. 

• Generální oprava vyžaduje demontáž soustrojí a jeho dopravu do specializované dílny. 
Vlastní opravy neprovádí obsluha , proto ani jejich popis není sou�ástí tohoto provozního 
�ádu. 
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• Po provedení  generální opravy se soustrojí instalované na místo provozu, uvede 
nejmén� na jednu hodinu do chodu. Kontrolují se výkony, údaje m��ících p�ístroj�, vlastní 
chod stroje, hlu�nost a vibrace. 

 
17.13.4 Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace systému PRESSKAN  
 
Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace systému PREKAN a návody k použití           
�erpadel a ovládacích automatik tvo�í samostatnou p�ílohu provozního �ádu – dodává 
dodavatel �erpadel a �erpacích jímek. 
 

18.  Použité podklady                                                                                                                              
 

Údaje a informace pro vypracování tohoto kanaliza�ního �ádu byly �erpány a p�evzaty 
z t�chto materiál� : 
 

1. Rozhodnutí Magistrátu m�sta Olomouce pod �.j.: ŽP/13626, 13627/04/Gi/05/Ba, ze 
dne 29.8.2005 
 

2. Sd�lení Magistrátu m�sta Olomouce pod �.j.: SmOl/ŽP/55/28549/2007/Ha, ze dne 
9.1.2008 

 
3. Rozhodnutí Magistrátu m�sta Olomouce pod �.j.: SMOI/ŽP/55/4598/2012/Gi, ze dne 

28.1.2013 
 

4. Rozhodnutí Magistrátu m�sta Olomouce pod �.j.: SMOI/ŽP/55/151/2014/Gi, ze dne 
2.6.2014 

 
5. Projekt  kanalizace Št�pánov a místních �ástí Moravská Huzová a Stádlo 

 
6. Projekt �OV obce Št�pánov 

 
7. Provozní �ád tlakové kanalizace obce Št�pánov  

 
8. Provozní �ád �OV Št�pánov 

 
9. Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

 
10. Zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
 
11. Vyhláška MZE �R �.428/2001 Sb.,  kterou se zákon vodovodech a kanalizacích 

provádí 
 

12. Vyhláška MŽP �. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypoušt�ní odpadních vod  
 

13. Na�ízení vlády  �. 229/2007 kterým se m�ní na�ízení vlády �.61/2003 stanovující 
ukazatele a hodnoty p�ípustného zne�ist�ní vod 
 

14. TNV 756925 – Obsluha a údržba stok 
TNV 756910 – Zkoušky kanaliza�ních objekt� a za�ízení 
TNV 75 6911 – Provozní �ád kanalizace 
�SN 75 61 01 – Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky 
�SN 75 09 05 – Zkoušky vodot�snosti vodárenských a kanaliza�ních nádrží 
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 19.    Záv�re�ná ustanovení  
 

 

1. Schválením tohoto Kanaliza�ního a provozního �ádu se povinnosti zde stanovené 
stávají závaznými  a jejich nepln�ní m�že být d�vodem pro uložení pokuty. 
Schválený provozní �ád musí být trvale k dispozici obsluze. Všichni pracovníci 
pov��ení vedením, obsluhou a údržbou stokové sít�, musí být s provozním �ádem 
seznámeni. 

 

2. Subjektem zodpov�dným za kontrolu dodržování Kanaliza�ního �ádu kanalizace pro 
ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov je její provozovatel, tj. VHS SITKA, s.r.o. 
Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk a Obec Št�pánov, Horní 444/7, 783 13. 

 
3. Každá nová  kanaliza�ní  p�ípojka  napojovaná na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu 

musí mít p�íslušné povolení stavby. P�ed zpracováním  projektové dokumentace 
kanaliza�ní p�ípojky musí být vyžádán souhlas k napojení na kanalizaci  pro ve�ejnou 
pot�ebu od jejího provozovatele. 

 
4. Dojde-li k zásadním zm�nám skute�ností, za nichž byl kanaliza�ní a provozní �ád 

schválen, ohlásí toto provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu p�íslušnému 
vodoprávnímu ú�adu a p�íslušnou zm�nu s vodoprávním ú�adem projedná. Jedná se 
zejména o tyto zm�ny:  

� Zm�na v rozsahu kanaliza�ní sít� 
� Napojení dalšího významného producenta odpadních vod 
� Zm�na na�ízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty p�ípustného 

stupn� zne�išt�ní 
� Zm�na technologie výroby nebo produkce odpadních vod a zne�išt�ní u 

velkých producent� zne�išt�ní 
� Zm�na technologie v �istírn� odpadních vod 
� Rozpor s nov� vydanými p�edpisy 

 
 
Revize, které jsou podkladem pro p�ípadné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace 
pr�b�žn�, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanaliza�ního a provozního �ádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�ílohy :  pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN® 

 situace tlakové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu obce Št�pánov, B�ezce, Benátky 
 situace tlakové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu místní �ásti Moravská Huzová  
 situace tlakové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu místní �ásti Stádlo 



 

MAGISTRÁT  MĚ STA OLOMOUCE  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

oddělení vodního hospodářství 
Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 

 

Spisový znak-233.6, skartační znak/skartační lhůta – V/20 

 

Č. j. SMOL/004554/2018/OZP/VH/Gib V Olomouci 16.01.2018 
Spisová značka: S-SMOL/291497/2017/OZP 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková 
Telefon: 588488327 
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu 
 

„Kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Štěpánov a místních částí Moravské 
Huzové a Stádlo“ 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í  

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U  
 
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, na základě výsledku 
provedeného správního řízení dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 
 

S C H V A L U J E 

 

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli, kterým je:  
„Kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Štěpánov a místních částí Moravské Huzové 

a Stádlo“ 
 
 
Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 31.1.2028. 

 
Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu plnění stanovených podmínek a povinností: 
 

1) Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna průběžně 
nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizí bude informován 
vlastník kanalizace a vodoprávní úřad. 

2) Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti 
kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který předloží 
vodoprávnímu úřadu k novému schválení. 

3) Toto rozhodnutí bude přiloženo ke schválenému kanalizačnímu řádu jako jeho součást. 
4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a 

kanalizacích a jeho prováděcími předpisy. 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu): 
– Obec Štěpánov, IČ 00299511, Horní 444/7, Štěpánov, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
 
 



O d ů v o d n ě n í  

 

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 18.12.2017 žádost od 
žadatele, Obce Štěpánov, IČ 00299511, o schválení kanalizačního řádu tlakové kanalizace pro veřejnou 
potřebu obce Štěpánov a místních částí Moravské Huzové a Stádlo. 
 
K žádosti bylo doloženo: 
- kanalizační řád  
- žádost s odůvodněním. 
 
K věci: 
Jedná se o schválení aktualizovaného kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Štěpánov a 
místních částí Benátky, Moravská Huzová a Stádlo. Aktualizovaným kanalizačním řádem bude nahrazen 
stávající kanalizační řád, který byl schválen 2.6.2014 pod zn. SMOL/ŽP/55/2014/Gi. Následně došlo 
k vybudování další tlakové kanalizace v místních částech Moravská Huzová a Stádlo, která je v tomto 
aktualizovaném kanalizačním řádu zahrnuta.  
 
Dnem podání bylo zahájeno správní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem 
Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí ze dne 18.12.2017. Vzhledem k tomu, že 
vodoprávnímu úřadu je situace předmětné věci známa a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání ve výše uvedené věci. Účastníci řízení a dotčené 
orgány mohli do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout a své námitky uplatnit podáním u Magistrátu 
města Olomouce, Odboru životního prostředí do stanovené lhůty. Do stanovené lhůty ani do dne vydání 
rozhodnutí nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka. 
Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu byli stanoveni podle ustanovení § 27 správního řádu. 
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že 
předložené podklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení věci, proto bylo rozhodnuto, jak je výše 
uvedeno. 
 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho 
náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 

 Ing. Hana Zvoníčková 
 vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 

 

 

 

 

 



Doručení: 
 

Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno veřejnou 
vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě 
obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního 
řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu . 
 
 
 
 
 
 ..........................................………………….                       ........................................………………… 
 vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko                       sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko 

 
 
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecním 
úřadě obce Štěpánov: 
Žadatel a vlastník kanalizace 
– Obec Štěpánov, Horní 444/7, Štěpánov, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
provozovatel kanalizace  

– VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, 785 01  Šternberk 1 
 

vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci 
– dle evidence správce kanalizace 
 
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí): 
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
– spis 

 
 

 


