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1. Titulní list kanalizačního řádu
NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ :

Obec Horní Radechová - kanalizace
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE
VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : Bude přiděleno.

STOKOVÉ

SÍTĚ

(PODLE

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do
stokové sítě obce Horní Radechová.
Vlastník kanalizace
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

:
:
:

Obec Horní Radechová
00272663
Horní Radechová čp. 196, 549 46 Horní
Radechová

Provozovatel kanalizace
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo

:
:
:

Obec Horní Radechová
00272663
Horní Radechová čp. 196, 549 46 Horní
Radechová

Zpracovatel kanalizačního řádu
Identifikační číslo (IČ)
Sídlo
Datum zpracování

:
:
:
:

EPI CS s.r.o., Ing. Petr Filipec
28854110
E. Beneše 274, 552 03 Česká Skalice
červen 2015

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :
Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), rozhodnutím
místně příslušného vodoprávního úřadu Městského úřad Náchod, odboru životního prostředí.
č. j. ……………………………………

ze dne ……………..

.....................................................
razítko a podpis
schvalujícího úřadu
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2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům
odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a
zákonem o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových.
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu:
-

-

zákon o vodovodech a kanalizacích (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, §
33, § 34)
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění (dále jen „zákon o vodách“) zejména § 16,
vyhláška č. 428/2001 SB., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) v platném znění (dále jen „vyhláška“) zejména § 9, §
14, § 24, § 25, § 26.

2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
a)

Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými
na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním
řádem je zakázáno (§ 10 zákona o vodovodech a kanalizacích) a podléhá sankcím
podle § 33, § 34 zákona o vodovodech a kanalizacích,

b)

Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů
vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí
pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

c)

Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem
do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě
přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do
kanalizace předčišťovat,

d)

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se
podmínky, za kterých byl schválen,

e)

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

f)

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

g)

Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících
kapitolách
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2.2. Cíle kanalizačního řádu
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Horní
Radechová tak, aby zejména:
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
c) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných
producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3. Popis území
3.1. Charakter lokality
První písemná zpráva o obci Horní Radechová pochází z roku 1402, kdy obec byla
povinna platit kaplanovi z Náchoda za sloužení mší. V roce 1560 již měla obec 48 čísel
popisných, vesměs rolnické usedlosti. Obyvatelé se živili především zemědělstvím a
tkalcovstvím. V roce 1811 byla započata stavba školy a v září 1812 bylo zahájeno školní
vyučování. V roce 1843 vzrost počet čísel popisných na 108. V roce 1849 došlo ke sdružení
obcí Horní Rybníky, Dolní Rybníky a Horní Radechová, čímž se zvýšil počet obyvatel na
115. V roce 1890 má obec celkem 162 domů, 225 rodin a 1158 obyvatel. V současné době má
obec 480 obyvatel a její rozloha je 555 ha.
V Horní Radechové je vybudován „Vodovod Horní Radechová“, který je napojen na
přivaděč Teplice nad Metují – Náchod – Bohuslavice, který je zásoben jímanou vodou
z polické pánve.. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel

445

Počet zásobovaných rekreantů

174

Počet vodovodních přípojek

143

(viz příloha č. 1 karta obce z PRVK)
V obci je stávající jednotná gravitační kanalizace, která odvádí jak vody dešťové, tak i
předčištěné vody odpadní splaškové. V obci jsou dvě samostatné kanalizace pro veřejnou
potřebu, které jsou zaústěny do vodního toku Radechovka, které byly vybudovány cca v roce
1980.
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3.2. Odpadní vody
V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace:
a)
b)
c)
d)

v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská
vybavenost“),
srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),
jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z
domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
480 obyvatel, bydlících trvale na území obce Horní Radechová. Převážná většina objektů má
vyřešenou likvidaci odpadních vod individuálně, tj. jímkami na vyvážení popř. septiky
s trativodem. Na stoku „A“ je napojeno 100 ekvivalentních obyvatel, na stoku „B“ je
napojeno 22 ekvivalentních obyvatel.
Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového
charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle
momentálního použití vody.
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnuje pouze
objekt školy napojen na stoku „A“, kde se nachází mateřská školka a restaurační zařízení.

4. Technický popis stokové sítě
4.1. Popis a hydrotechnické údaje
STOKA „A“
Byla vybudována cca v roce 1980. Stoka je vyústěna do vodního toku Radechovka u
čp. 96 příloha č. 2. Od místa vyústění je trasa kanalizace vedena do stávající UV1 a odtud
podél místní komunikace do revizní šachty Š1. V šachtě se trasa kanalizace láme a je vedena
kolmo přes komunikaci na p.p.č. 1196/1 do UV 3. Do UV3 je zaústěn přepad odvodňovacího
žlabu Ž1 vedeného přes komunikaci na p.p.č. 2042. Dále je trasa kanalizace vedena přes
revizní šachty Š2, Š3 do UV4. Do UV4 je zaústěn přepad odvodňovacího žlabu Ž2. Z UV4
pokračuje kanalizace do revizní šachty Š4 a dále do Š5, kam je zaústěn přepad stávajícího
společného septiku a přepad UV5. Stoka A je provedena z betonových trub:
DN 300
205 m
DN 400
105 m
DN 500
25 m.
Na stoku jsou napojeny následující objekty:
- Průmyslový objekt – truhlárna st. p. č. 84/2
septik
2 EO
- Mateřská školka, hospoda čp. 162
ČOV, odl. tuků
40 EO
- Jiná stavba st. p. č. 249
septik
2 EO
- Řadové rodinné domky st. p. č. 251 – 256
septik
24 EO
- Řadové domky st. p. č. 293 – 300
ČOV
32 EO
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Restaurační zařízení s mateřskou školkou jsou vybaveny odlučovačem tuků a následně
ČOV.
. Šachty a uliční vpusti jsou provedeny z PREFA skruží s monolitickým dnem. Šachty
jsou opatřeny litinovými poklopy. Uliční vpusti jsou osazeny litinovými mřížemi. (situace
příloha č. 3)
STOKA „B“
Byla vybudována cca v roce 1980. Stoka je vyústěna do vodního toku Radechovka u čp.
65 příloha č. 4. Od místa vyústění je trasa kanalizace vedena po soukromém pozemku do
stávající UV1 a odtud přes místní komunikaci do revizní šachty Š2. Dále je trasa kanalizace
vedena podél místní komunikace přes uliční vpusť UV3 a UV4 do revizní šachty Š5, která je
vybudována jako spádiště. Z revizní šachty Š5 je kanalizace vedena přes uliční vpusti UV6,
UV7 a UV8 do uliční vpusti UV9, kde Stoka „B“ končí. Stoka je provedena z betonových
trub DN 600, délky 275 m. Šachty a uliční vpusti jsou provedeny z PREFA skruží
s monolityckým dnem. Šachty jsou opatřeny litinovými poklopy. Uliční vpusti jsou osazeny
litinovými mřížemi. (situace příloha č. 5).
Na stoku jsou připojeny následující objekty:
- Čp. 219
ČOV
4 EO
- Čp. 220
ČOV
4 EO
- St. p. č. 219 zem stavba
septik
prozatím bez EO
- Čp. 15
septik
6 EO
- Čp. 221
ČOV
4 EO
- St. p. č. 221/1 truhlárna
septik
2 EO
- St. p. č. 218 sklady
septik
2 EO
Do kanalizace jsou dále zaústěny srážkové vody z místní komunikace.
Povolené znečištění:
Pro stoku „A“ bylo vydáno vodoprávním úřadem povolení k nakládání s vodami,
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pod čj. 5337/2015/ŽP/Ht/B
(35563/2015/ŽP) dne 25. června 2015, část výroku c) (příloha č. 6)
Pro stoku „A“ bylo stanoveno toto množství vypouštěných odpadních vod:
Qmax
Q
Q
Q

0,06
0,03
150
1800

l.s-1
l.s-1
m3.měsíc-1
m3.rok-1

Pro stoku „A“ byly stanoveny následující limity množství znečištění ve vypouštěných
odpadních vodách:

BSK5
CHSKCr
NL

p
40
150
50

m
80
220
80

mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

Významné předčistící zařízení:
Na stoce „A“ je následující předčistící zařízení:
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U čp. 162 – škola je umístěna ČOV BIO CLEANER BC 25. ČOV je kapacitně
dimenzována na:
Byty (výhled)
7
osob
Mateřská školka
20
dětí
Mateřská školka
3
personál
Kuchyně
40
jídel
Restaurace s výčepem
30
osob
Před ČOV je osazen odlučovač plovoucích kapalin (lapol).
Pro správnou funkci ČOV a zároveň kanalizace musí být odlučovač pravidelně
kontrolován a čištěn.
Pro stoku „B“ bylo vydáno vodoprávním úřadem povolení k nakládání s vodami,
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pod čj. 5337/2015/ŽP/Ht/B
(35563/2015/ŽP) (příloha č. 6).
Pro stoku „B“ bylo stanoveno toto množství vypouštěných odpadních vod:
Qmax
Q
Q
Q

0,02
0,005
50
550

l.s-1
l.s-1
3
m .měsíc-1
m3.rok-1

Pro stoku „B“ byly stanoveny následující limity množství znečištění ve vypouštěných
odpadních vodách:

BSK5
CHSKCr
NL

p
40
150
50

m
80
220
80

mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

4.2. Hydrologické údaje
Tok:
Radechovka
Hydrologické číslo povodí:
1-01-03-040
IDVT:
10101148
Profil:
1) H. Radechová, rozc. sil 1/14 a místní komunikace k hornímu konci obce, ř.
km 7,7
2) H. Radechová, ř. km cca 7,2
3) H. Radechová, v místě odbočky silnice Slavíkova, ř. km cca 6,7
Plocha povodí:
1) 1,75 km2
2) 3,11 km2
3) 4,88 km2
Průměrná dlouhodobá roční výška srážek:
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1) 756 mm
2) 755 mm
3) 753 mm
Průměrný dlouhodobý průtok:
1) 16,9 l.s-1
2) 29,6 l.s-1
3) 46,2 l.s-1
Q355
1) 2,9 l.s-1
2) 5,0 l.s-1
3) 7,8 l.s-1
Kompletní hydrologická data jsou uvedena v příloze č. 7.

5. Údaje o čistírně odpadních vod
Kanalizační řad není zakončen čistírnou odpadních vod. Čištění odpadních vod
probíhá individuálně u zdrojů znečištění.

6. Údaje o recipientu
Název recipientu:
Radechovka
Kategorie podle vyhlášky č. 420/2001 Sb.: Drobný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí:
1-01-03-040
Profil:
1) H. Radechová, rozc. sil 1/14 a místní komunikace k hornímu konci
obce, ř. km 7,7
2) H. Radechová, ř. km cca 7,2
3) H. Radechová, v místě odbočky silnice Slavíkova, ř. km cca 6,7
Q355:
1) 2,9 l.s-1
2) 5,0 l.s-1
3) 7,8 l.s-1
Kvalita při Q355:

NL
BSK5
CHSKCr

Správce toku:

Povodí Labe s. p.

4
1
30

mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky,
které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky
biologicky neškodné:
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1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prostředí, nebo jeho vlivem.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
9. Kyanidy.
B. Nebezpečné látky:
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. zinek
6. selen
2. měď
7. arzen
3. nikl
8. antimon
4. chrom
9. molybden
5. olovo
10. titan

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

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

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu,
pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve
vodách.
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany.
9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované
komposty.
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8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod
vypouštěných do kanalizace
1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené
v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1
Ukazatel
tenzidy aniontové
tenzidy aniontové
fenoly jednosytné
AOX
rtuť
měď
nikl
chrom celkový
olovo
arsen
zinek
kadmium
rozpuštěné anorg. soli
kyanidy celkové
extrahovatelné látky
nepolární extrahovatelné látky
reakce vody
teplota
biochemická spotřeba kyslíku
chemická spotřeba kyslíku
nerozpuštěné látky
dusík amoniakální
dusík celkový
fosfor celkový

Maximální koncentrační limit (mg/l)
v 2 hodinovém (směsném) vzorku
PAL-A
10
PAL-A pro komerční prádelny
35
FN 1
10
AOX
0,05
Hg
0,05
Cu
0,2
Ni
0,1
Cr
0,3
Pb
0,1
As
0,1
Zn
0,5
Cd
0,1
RAS
1 200
CN0,2
EL
75
NEL
10
pH
6,0 - 9,0
T
40 °C
BSK5
40
CHSKCr
150
NL 105
50
N-NH4+
45
Ncelk.
70
Pcelk.
15
Symbol

2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot)
podle odstavce 1) bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi
uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem
(viz § 10 zákona o vodovodech a kanalizacích a ust. § 14 vyhlášky). Krajský úřad a obecní
úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 34 zákona o vodovodech a
kanalizacích.

9. Měření množství odpadních vod
Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně
stanoveny zejména v § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky.
Průmysl a městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude zjišťován
u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z
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údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných
plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění
odpadních vod.
Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z
údajů stočného, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných
událostech
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí starostovi obce
Horní Radechová.
tel. : 491 463 023, 608 112 238, 778 082 423
e-mail:
starosta@obechr.com
Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí
překročení předepsaného limitu (i potenciální).
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných
událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace
podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů
vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií
provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení
HZS ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje
příslušný vodoprávní úřad, ČIŽP, vlastníka kanalizace případně ČRS MO.
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji
způsobil.
Seznam nejdůležitějších telefonních čísel při havárii viz. příloha č. 8.

11. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména
ustanoveními § 18 odst. 2, zákona o vodovodech a kanalizacích, § 9 odst. 3) a 4) a § 26
vyhlášky.

11.1. Výčet a informace o sledovaných producentech
Průmysl:
K datu zpracování kanalizačního řádu nebyl připojen žádný průmyslový producent na
kanalizační řad.
Městská vybavenost:
Mateřská školka
Restaurace

stoka A stoka A -

20 dětí + 3 personál
40 jídel + 30 osob
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11.2. Rozsah a způsob kontroly odpadních vod
11.2.1.

ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona o vodovodech a kanalizacích provádí odběratelé na
určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod.
Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.
(Poznámka: četnosti a místa se určí podle zařazení odběratelů do příslušných skupin podle
jejich významnosti v bilanci znečištění na základě samostatné smlouvy).

11.2.2.

KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky kontroluje množství a znečištění
(koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola
11.1.) sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se
provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně
tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.
Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových
směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.
Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují
s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity
odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků,
přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku, nestanoví-li smlouva jinak
Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin:
A. Odběratelé pravidelně sledovaní
B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé
Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok,
kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení
provozovatele kanalizace.
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11.2.3.

PODMÍNKY
ODPADNÍCH VOD

PRO

PROVÁDĚNÍ

ODBĚRŮ

A

ROZBORŮ

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu
platí následující podmínky:
Podmínky:
1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu
v intervalech 15 minut.
2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních
vod.
3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických
normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek
je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí oprávněnou laboratoří.
Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o
předepsaných postupech při vzorkování.

11.2.4.

PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu, kterou se stanoví podrobnosti k
poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)
Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve
Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státním zkušebnictví a ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí.
Metodiky viz. příloha č. 9.

12. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním
řádem
Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou
potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při
zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené
odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

13. Aktualizace kanalizačního řádu
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle
stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za
kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace,
provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení
kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a
vodoprávní úřad.
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14. Seznam zkratek
Zákon o vodách
Zákon o vodovodech
a kanalizacích
Vyhláška

Vodoprávní úřad ORP
ČIŽP
HZS
ČRS MO
EO
KHS Náchod
RD
ČOV
UV
Š
Ž
PRVK

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), v platném znění.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
v platném znění.
Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností Náchod.
Česká inspekce životního prostředí
Hasičský záchranný sbor
Český rybářský svaz místní organizace
Ekvivalentní obyvatel
Krajská hygienická stanice Náchod
Rodinný dům
Čistírna odpadních vod
Uliční vpusť
Šachta
Odvodňovací žlab
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

15. Seznam příloh:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Karta obce PRVK
Foto – výust A
Situace stoka „A“
Foto – výust B
Situace stoka „B“
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových MěÚ Nachod, OŽP“
Údaje ČHMÚ
Telefonní seznam
Metodiky analýz

16

PŘÍLOHY

17

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Horní Radechová (karta obce: CZ052_04387_04387_01)

A. NÁZEV OBCE
B. CHARAKTERISTIKA OBCE
D. VODOVODY
C. PODKLADY
Dotazník k PRVK Informace OÚ
Informace Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Informace ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Český statistický úřad)
Provozní řád vodovodu
Majetková evidence – vodovodní řady
Provozní evidence – vodovodní řady
Územní plán obce
Vodovod - současný stav
V Obci Horní Radechová je vybudován Vodovod Horní Radechová. Vlastníkem a provozovatelem je společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou všechny obyvatele a ostatní odběratele v obci.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 445
Počet zásobovaných rekreantů: 174
Počet vodovodních přípojek: 143
Vodovod Horní Radechová je napojen na přivaděč Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, který je zásoben vodou
jímanou z polické pánve (viz Technická zpráva). Jímaná voda je odváděna do akumulace hlavního vodojemu Vysoká
Srbská (1500 m3). Z vodojemu je veden hlavní přivaděč přes Hronov do Náchoda. V lokalitě Malé Poříčí je
z přivaděče odebírána voda do vodojemu a čerpací stanice Pavlišovská smyčka, věžového vodojemu Pavlišov (100
m3) a dále gravitačně plněna do zemního vodojemu Slavíkov (250 m3). Odkud je prostřednictvím zásobovacích a
rozvodných řadů ve Slavíkově a Horní Radechové voda dodávána přímo ke spotřebiteli. Vodovod je zaveden do
všech částí sídelní jednotky.
Zhodnocení současného stavu

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Horní Radechová (397 – 436 m n. m.) leží na katastrálních územích Horní Radechová (643874) a Slavíkov u
Náchoda (750182).
Trvale zde žije celkem 445 obyvatel a 174 rekreantů. Produktivních obyvatel je 63 %, dětí do 15-ti let věku je 19 % a
postproduktivních obyvatel je 18 %.
V obci Horní Radechová se eviduje celkem 191 domů, z toho trvale obydlených je 128 a k rekreaci se využívá 39
objektů. Zástavba v ZSJ Horní Radechová je uspořádána podél toku Radechovky, ve Slavíkově podél místní
vodoteče. Navzájem jsou propojeny místní komunikací a mají liniový tvar.
Působí zde firma TF PRESS s.r.o. (počet zaměstnanců do 100), která je zaměřena na výrobu pryžových výrobků.
Ve výhledu k roku 2015 se uvažuje s 650 trvale bydlícími obyvateli a 165 rekreanty.
Slavíkova se dotýká ochranné pásmo léčivých přírodních zdrojů Hronov.

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
Kód části obce PRVK: 3605.5209.022.01
Název obce: Horní Radechová
Kód obce (IČOB): 04387 (574066)
Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209)
Název ORP3: Náchod
Kód OPOU2 ČSÚ: 52091
Název OPOU2: Červený Kostelec
Název části obce (ZSJ): Horní Radechová
Kód části obce PRVK: Název části obce:
Kód části
obce PRVK:
IČOB obce
obce ÚIR:

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)
3605.5209.022.01 Horní Radechová 04387 574066
Stránka 1 z 3
Aktualizováno: 6.2.2013
Zpracovatel PRVK:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Horní Radechová (karta obce: CZ052_04387_04387_01)

E. KANALIZACE A ČOV
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví
požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti
manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
I přes plánovanou výstavbu rodinných domků je z územního plánu zřejmé, že stávající vodovod je schopen pokrýt
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předpokládaný nárůst počtu obyvatel.
Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby,
změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky
zabezpečována oxidem chloričitým.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu
současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby
vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme
pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je
možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch
nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno
dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky
vrtu NV-15 (cca 8 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně
nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)
Kanalizace - současný stav
V obci není vybudována kanalizační síť. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Horní Radechová není centrální ČOV. Odpadní vody ze septiků (napojeno 200 trvale bydlících obyvatel a 90
rekreantů) a DČOV (napojeno 45 trvale bydlících obyvatel) jsou vypouštěny do recipientu, kterým je říčka
Radechovka č.h.p. 1 01 03 040. Obsah bezodtokých jímek (200 trvale bydlících obyvatel a 84 rekreantů) je
odvážen na likvidaci na ČOV Náchod. Stáří a technický stav septiků není znám. DČOV byly postaveny v posledních
10-ti letech.

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
V územním plánu je navrženo vybudování splaškové kanalizace (místy tlakové) DN 250 a centrální ČOV, umístěné
na levém břehu Radechovky pod obcí. Navržená ČOV by měla cílovou kapacitu cca 600 EO – typ SC 600 včetně
doprovodných objektů.
Navrhované řešení
Pro ZSJ Horní Radechová navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizace zaústěné na centrální ČOV.
Navržena je splašková kanalizace PVC DN 300 o celkové délce 1,95 km s odvedením odpadních vod od většiny
obyvatel obce na novou centrální mechanicko-biologickou ČOV pro 500 EO. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci
terénu bude doprava OV z části vedena gravitačním kanalizačním řadem a z části zajištěna čerpáním na 2 ČS (do 5
l/s, výtlačná výška do 20 m) a výtlačným řadem PVC DN 80 0,25 km.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU
Stránka 2 z 3
Aktualizováno: 6.2.2013
Zpracovatel PRVK:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Horní Radechová (karta obce: CZ052_04387_04387_01)
Doporučujeme mechanicko biologickou čistírnu s nízko nebo středně zatěžovanou aktivací s úplnou nebo částečnou
aerobní stabilizací kalu, aktivace s jemnobublinnou aerací s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a separací kalu
v dosazovací nádrži. Výstupní garantované parametry musí splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se
stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Odtok z ČOV bude zaústěn do říčky Radechovky
č.h.p. 1 01 03 040.
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2012 až 2014.
Pro sídelní jednotku Slavíkov o dané velikosti a struktuře zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou
kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme
individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé
nemovitosti.
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel a obyvatel Slavíkova navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících
nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními
filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí
výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty
přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních
anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV
Červený Kostelec.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
na ČOV 410
na DČOV a septiky se zemním filtrem 50
na jímky 40
AKTUALIZACE 2013
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V celé obci Horní Radechová včetně lokality Slavíkov bude řešena likvidace odpadních vod ze všech objektů
individuálním způsobem pomocí žump, septiků a domovních ČOV. Pro soustředěnější části zástavby (několika
domů) mohou být vybudovány lokální ČOV. Vypouštění přečištěných odpadních vod bude řešeno u jednotlivých
objektů individuálně dle místních podmínek a to buď do vod povrchových (říčka Radechovka a její přítoky protékající
obcí) nebo do vod podzemních (v případě doporučení tohoto řešení hydrogeologickým posudkem zpracovaným
oprávněnou osobou). Parametry vypouštěných odpadních vod do vod povrchových musí splňovat nařízení vlády č.
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
Datum aktualizace: 06.02.2013
Číslo usnesení: ZK/3/124/2013
Datum schválení: 28. 01. 2013
Popis: Aktualizace části E2

F. DODATEK
Datum
aktualizace: Popis:
6.2.2013
Stránka 3 z 3
Aktualizováno: 6.2.2013
Zpracovatel PRVK:
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Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

odbor životního prostředí
odloučené pracoviště Palachova 1303
SpZn. (Č.j.): 5337/2015/ŽP/Ht/B (35563/2015/ŽP) V Náchodě 25. června 2015
Vyřizuje: Hurtová
Telefon: 491 405 458
e-mail: jana.hurtova@mestonachod.cz
ID DS: gmtbqhx
Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
1. Obec Horní Radechová, Horní Radechová 196, 549 46 Horní Radechová, IČO
0272663
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO
70890005

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako
příslušný vodoprávní úřad na základě žádosti, doručené vodoprávnímu úřadu dne 4.
května
2015,
uděluje Obci Horní Radechová, IČO 0272663,
se sídlem v Horní Radechové 196
(dále jen „oprávněný“),
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
povolení k vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových
a) z pravostranné výpusti neveřejné kanalizace - I (odtok z předčistícího zařízení,
septik pro 4
EO, pro budovu pošty), na p.p.č. 82/1, k.ú Horní Radechová, do toku Radechovka,
(IDVT:
10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová, okrese Náchod, kraji
Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích JTSK - X:
106623, Y:
615398,
b) z pravostranné výpusti neveřejné kanalizace - II (odtok z předčistícího zařízení,
septik pro 4
EO, pro budovu obecního úřadu), na p.p.č. 1196/1, k.ú Horní Radechová, do toku
Radechovka,
(IDVT: 10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová, okrese Náchod, kraji
Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích JTSK - X:
1016597, Y:
615530,
c) z pravostranné volné výpusti veřejné kanalizace - III, na p.p.č. 1199/1, k.ú Horní
Radechová,
do toku Radechovka, (IDVT: 10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová,
okrese
Náchod, kraji Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích
JTSK - X:
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1016755, Y: 615304,
SpZn. (č.j.) 5337/2015/ŽP/Ht/B (35563/2015/ŽP)

d) z pravostranné výpusti veřejné kanalizace - IV, na p.p.č. 192/5, k.ú Horní
Radechová, do
toku Radechovka, (IDVT: 10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová,
okrese
Náchod, kraji Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích
JTSK - X:
1015996, Y: 615571.
Povolení k vypouštění se uděluje v souladu s ustanovením § 9 vodního zákona, za
splnění
těchto podmínek:
1) Platnost povolení končí dne 31. prosince 2018.
2) Vypouštění odpadních vod se stanovuje v tomto množství:
Výpust Qmax. [l.s-1] Q [l.s-1] Q [m3.měsíc-1] Q [m3.rok-1]
I - škola 0,02 0,005 50,0 500
II – obecní úřad 0,02 0,005 50,0 600
III – větev A 0,06 0,030 150 1800
IV – větev B 0,02 0,005 50,0 550

Měření množství vypouštěných vod bude prováděno metodou nepřímou - výpočtem
ze spotřeby pitné vody.
3) Hodnoty zbytkového znečištění nesmí přesahovat následující ukazatele:
Výpust BSK5 [mg.l-1] CHSKCr [mg.l-1] NL [mg.l-1]
pmpmpm
I - škola 120 250 250 380 90 180
II – obecní úřad 120 250 250 380 90 180
III – větev A 40 80 150 220 50 80
IV – větev B 40 80 150 220 50 80

Kontrolu jakosti vypouštěných vyčištěných odpadních vod zajistí oprávněný 4 x za
rok
v intervalu jednou za 3 měsíce, mimo dobu dlouhodobě trvajících dešťů popř.
intenzivních
srážek. Kontrola spočívá v provedení odběrů a rozborů dvouhodinových směsných
vzorků
získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Místo
odběru
kontrolních vzorků bude na vyústění jednotlivých kanalizačních výustí. Odběry ke
zjištění
míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé
osoby
oprávněné k podnikání. Rozbory vypouštěného znečištění pro stanovené ukazatele
musejí
být prováděny podle platných příslušných technických norem. Měření jakosti
vypouštěných
odpadních vod bude zajišťováno akreditovanou laboratoří.
4) Vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku předloží oprávněný vodoprávnímu
úřadu a
správci povodí tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled
výsledků
předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství
vypouštěného
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znečištění za uplynulý rok. Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo
oprávněným subjektům se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona o integrovaném
registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v
oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
SpZn. (č.j.) 5337/2015/ŽP/Ht/B (35563/2015/ŽP)

5) Oprávněný je povinen vést evidenci uživatelů kanalizace (identifikace uživatele,
počet
napojených obyvatel, druh a množství odpadních vod, způsob čištění aj.) a dbát, aby
do
kanalizace nebyly vypouštěny odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem.
6) Provozovatel kanalizace předloží nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci
tohoto
rozhodnutí vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád.
Odůvodnění:
Dne 4. května 2015 obdržel vodoprávní úřad žádost oprávněného o vydání povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze těchto výpustí kanalizace obce
Horní
Radechová:
a) z pravostranné výpusti neveřejné kanalizace - I (odtok z předčistícího zařízení,
septik pro 4
EO, pro budovu pošty), na p.p.č. 82/1, k.ú Horní Radechová, do toku Radechovka,
(IDVT:
10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová, okrese Náchod, kraji
Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích JTSK - X:
106623, Y:
615398,
b) z pravostranné výpusti neveřejné kanalizace - II (odtok z předčistícího zařízení,
septik pro 4
EO, pro budovu obecního úřadu), na p.p.č. 1196/1, k.ú Horní Radechová, do toku
Radechovka,
(IDVT: 10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová, okrese Náchod, kraji
Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích JTSK - X:
1016597, Y:
615530,
c) z pravostranné volné výpusti veřejné kanalizace - III, na p.p.č. 1199/1, k.ú Horní
Radechová,
do toku Radechovka, (IDVT: 10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová,
okrese
Náchod, kraji Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích
JTSK - X:
1016755, Y: 615304,
d) z pravostranné výpusti veřejné kanalizace - IV, na p.p.č. 192/5, k.ú Horní
Radechová, do
toku Radechovka, (IDVT: 10101148, čhp 1-01-03-040), v obci Horní Radechová,
okrese
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Náchod, kraji Královéhradeckém, orientační určení místa vypouštění v souřadnicích
JTSK - X:
1015996, Y: 615571.
K žádosti bylo předloženo stanovisko správce vodního toku a současně i správce
povodí
- Povodí Labe, s.p., zn. PVZ/15/9859/Hm/0 ze dne 27.4.2015. Dále byla dne 19.
května 2015
doplněna informace týkající se opatření prováděných ke zlepšení jakosti
vypouštěných
odpadních vod u výpustí I a II.
Vodoprávní úřad oznámil dne 9. června 2015 účastníkům řízení zahájení řízení.
Jelikož
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení požadovaného povolení a pro
stanovení
podmínek, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a určil lhůtu 10 dní od
doručení
oznámení, ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Ve stanoveném
termínu se
k řízení nikdo nevyjádřil.
Při stanovení podmínek, které je oprávněný povinen dodržovat, vycházel vodoprávní
úřad z platné legislativy na úseku vodního práva, dle dosavadní úřední činnosti v
dané lokalitě
a z informace týkající se technických opatření.
Technická opatření jsou navržena v tomto věcném a časovém rozsahu vzhledem k
tomu,
že kvalita vypouštěných odpadních vod není u výpustí I a II v souladu s nařízením
vlády číslo
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a
o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „n.v.“):
1) v roce 2015 bude Obec Horní Radechová realizovat stavbu intenzifikace
stávajícího septiku
doplněním zemního filtru u obecního úřadu čp. 196,
2) do konce roku 2018 bude Obec Horní Radechová realizovat intenzifikaci
stávajícího septiku
doplněním terciárního stupně čištění u pošty č.p. 187.
SpZn. (č.j.) 5337/2015/ŽP/Ht/B (35563/2015/ŽP)

V okamžiku dokončení těchto opatření a jejich uvedení do trvalého užívání bude ze
strany
oprávněného, popř. nového provozovatele kanalizace, zažádáno o nové povolení k
vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, které již bude mít emisní limity stanoveny ve
výši
zákonných emisních standardů pro zdroje znečištění odpovídající velikosti.
Doba platnosti pak byla stanovena odlišně od žádosti, a to pouze do doby realizace
opatření směřujících ke zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod, tak aby
hodnoty
zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod byly v souladu s n.v.
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Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, doklady předložené k žádosti o
vydání
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jako dostatečný podklad
rozhodnutí
a jelikož mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto
rozhodnutí,
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení právo se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode
dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Odvolání se podává u
Městského
úřadu Náchod, odboru životního prostředí.
Otisk úředního razítka Ing. Ondřej Poul vedoucí odboru životního prostředí.
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METODIKY
Ukazatel
znečištění

Označení normy

CHSKCr

TNV 75 7520

RAS

ČSN 75 7346 čl. 5

NL

ČSN EN 872 (75 7349)

Pc

ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7

TNV 75 7466

ČSN EN ISO 11885 (75 7387)

N-NH4+

ČSN ISO 5664 (75 7449)
ČSN ISO 7150-1 (75 7451)

ČSN ISO 7150-2 (75 7451)

ČSN EN ISO 11732 (75 7454)

Nanorg
N-NO2-

ČSN ISO 6778 (75 7450)
(N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-)
ČSN EN 26777 (75 7452)

Název normy

Měsíc
a rok
vydání
Jakost vod – Stanovení chemické 08.98
spotřeby kyslíku dichromanem
(CHSKCr)“
07.98
Jakost vod – Stanovení
rozpuštěných látek – čl. 5
Gravimetrické stanovení zbytku
po „žíhání“
„Jakost
vod
–Stanovení 07.98
nerozpuštěných látek – Metoda
filtrace filtrem ze skleněných
vláken“
„Jakost vod – Stanovení fosforu – 07.98
Spektrofotometrická metoda
s molybdenanem amonným
čl. 6 Stanovení celkového fosforu po
oxidaci peroxodisíranem a čl. 7
Stanovení celkového
fosforu po rozkladu kyselinou
dusičnou a sírovou“
„Jakost vod – Stanovení fosforu po
rozkladu
kyselinou
dusičnou
a chloristou (pro stanovení ve
znečištěných vodách)“
„Jakost vod – Stanovení 33 prvků
atomovou emisní spektrometrií
s indukčně vázaným plazmatem
(ICP AES)“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iontů – Odměrná metoda po
destilaci“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iontů – Část 1.: Manuální
spektrometrická metoda“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iontů – Část 2.: Automatizovaná
spektrometrická metoda“
„Jakost
vod
–
Stanovení
amoniakálního dusíku průtokovou
analýzou
(CFA
a
FIA)
a spektrofotometrickou detekcí“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iontů – potenciometrická metoda“

02. 00

02. 99

06.94

06.94

06.94

11.98

06.94
Jakost vod – Stanovení dusitanů – 09.95
Molekulárně
absorpční
spektrometrická metoda“
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ČSN EN ISO 13395 (75 7456)

ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

N-NO3-

ČSN ISO 7890-2 (75 7453)

ČSN ISO 7890-3 (75 7453)

ČSN EN ISO 13395 (75 7456)

ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

AOX

ČSN EN 1485 (75 7531)

Hg

ČSN EN 1483 (75 7439)
TNV 75 7440

Cd

ČSN EN 12338 (75 7441)
ČSN EN ISO 5961 (75 7418)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)

„Jakost
vod
–
Stanovení
dusitanového
dusíku
a dusičnanového dusíku a sumy
obou průtokovou analýzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou
detekcí“
„Jakost
vod
–
stanovení
rozpuštěných aniontů metodou
kapalinové chromatografie iontů –
Část 2: Stanovení bromidů, chloridů,
dusičnanů,
dusitanů,
ortofosforečnanů a síranů
v odpadních vodách“
„Jakost vod – Stanovení dusičnanů
– Část 2.: Spektrofotometrická
destilační metoda
s 4 –
fluorfenolem“
„Jakost vod – Stanovení dusičnanů –
Část 3.: Spektrofotometrická metoda
s kyselinou sulfosalicylovou“
„Jakost
vod
–
Stanovení
dusitanového
dusíku
a dusičnanového dusíku a sumy
obou průtokovou analýzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou
detekcí“
„Jakost
vod
–
stanovení
rozpuštěných aniontů metodou
kapalinové chromatografie iontů –
Část 2: Stanovení bromidů, chloridů,
dusičnanů,
dusitanů,
ortofosforečnanů a síranů
v odpadních vodách“
„Jakost
vod
–
Stanovení
adsorbovatelných
organicky
vázaných halogenů (AOX)“
„Jakost vod – Stanovení kadmia
atomovou absorpční spektrometrií “
„Jakost vod – Stanovení 33 prvků
atomovou emisní spektrometrií
s indukčně vázaným plazmatem
(ICP AES)“

12.97

11.98

01.95

01.95

12. 97

11.98

07.98

08.98
08.98

10.99
02.96
02.99
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Podrobnosti k uvedeným normám :
a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné
články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN
EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími
způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,
b) u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou
(semimikrometodu) i titrační,
c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší
koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo
automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před
spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN
ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním
vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,
d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2
se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění
změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN
EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,
e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO
13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně
znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením
vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje
oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,
f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční
spektrometrie (dále jen „AAS“) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací
a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací
kadmia.

