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1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
NÁZEV PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ:
„STOKOVÁ SÍŤ – OBEC CHVALKOVICE“
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění
odpadních vod do stokové sítě v obci Chvalkovice. Stoková síť je zakončena
ČSOV, kde je svedená odpadní voda předávána do stokové sítě obce Velký
Třebešov, a dále na ČOV Česká Skalice.
Vlastník kanalizace:

Obec Chvalkovice
Chvalkovice 130
552 04 Chvalkovice
IČO: 00 272 710

Provozovatel kanalizace:

Obec Chvalkovice
Chvalkovice 130
552 04 Chvalkovice
IČO: 00 272 710

Zpracovatel
kanalizačního řádu:

Datum zpracování:

VODA CZ SERVICE, s.r.o.
Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27545547, DIČ: CZ27545547
leden 2015

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:
Kanalizační řád byl předložen ke schválení místně příslušnému vodoprávnímu
úřadu:
MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ
odbor životního prostředí
náměstí Československé armády 16, 551 33 Jaroměř

Schváleno: ………………………………………….
V případě zásadních změn bude vypracován doplněk kanalizačního řádu,
případně provozní řád přepracován celý.
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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 určených míst, v určitém množství a v určité
koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami a to
tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových.
Kanalizací mohou být odváděny jen vody v množství a míře znečištění podle
podmínek tohoto KŘ a smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené mezi
vlastníkem, popř. provozovatelem kanalizace a odběratelem (producentem).
Vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí
čištění (odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle
kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do
kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může
povolení udělit jen, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění
odpovídající kanalizačnímu řádu - §18, odst. 3 zákona č. 274/2001Sb.), mohou
být do kanalizace vypuštěny jen s povolením vodoprávního úřadu. Ten, kdo
zachází se závadnými látkami, může vypouštět do kanalizace odpadní vody
s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek jen s povolením
vodoprávního úřadu.
2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
a)

Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním
řádem je zakázáno

b)

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není
dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky, žumpy,
a domovní ČOV

c)

Odběratel (producent) odpadních vod není oprávněn bez projednání s
provozovatelem veřejné kanalizace vypouštět do kanalizace jiné
odpadní vody než vody z vlastní nemovitosti, vlastních provozů a
vlastního výrobního procesu

d)

KŘ ukládá odběrateli – producentovi povinnost bezodkladně oznámit
každou situaci, která bezprostředně způsobí překročení stanovených
limitních hodnot vypouštěného znečištění a ohrozí provoz kanalizačního
systému, včetně provozu a funkce ČOV Česká Skalice. Oznámení
nezbavuje producenta odpovědnosti za vzniklé škody.

e)

Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto
objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z
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jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu
provozovatele kanalizace
Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí připojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zařízení, u nichž vzniklé odpadní nebo jiné vody,
nepřesahují před vstupem do kanalizace míru znečištění přípustnou
kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je
odběratel - producent povinen odpadní vody před vstupem do
kanalizace předčišťovat

g)

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

h)

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

2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání kanalizační sítě
v obci Chvalkovice tak, aby zejména:
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních
vod Česká Skalice a dosažení vhodné kvality kalu,
d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení objektů do stokové sítě
obce Chvalkovice,
e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové
sítě.

3.

POPIS ÚZEMÍ

3.1. CHARAKTER LOKALITY
Obec Chvalkovice spadá do okresu Náchod a náleží pod
Královehradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město
Jaroměř, obec Chvalkovice leží cca 4 kilometry severozápadně od města
Česká Skalice, obcí prochází hlavní komunikace III. tř. č. 307, spojující Českou
Skalici a Choustníkovo Hradiště, kde tato komunikace navazuje na silnici I. Tř.
I/37(Jaroměř – Trutnov). Obcí protéká potok Běluňka, která však není
recipientem (odpadní vody jsou odváděny na ČOV Česká Skalice).
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Chvalkovice leží v průměrné nadmořské výšce 306 m, celková rozloha
správního území obce je 1229 ha, na katastrálním území obce má nahlášený
trvalý pobyt cca 710 obyvatel. Obec je správně složena z dalších místních
částí, tedy kromě klíčové části Chvalkovice dále Kopaniny, Malá Bukovina,
Střeziměřice, Velká Bukovina, Výhled a Miskolezy, které jsou součástí aktuální
kanalizační sítě. V obci se kromě producentů – domácností nachází pobočka
firmy HARTMAN-RICO a.s., která má však aktuálně platné vodoprávní
rozhodnutí k čištění odpadních vod na vlastní ČOV, vypouštěného do
recipientu Běluňka, a do kanalizačního systému obce není napojena.
Stávající kanalizace je bez úprav využívána pro odvedení dešťových vod, tj.
jako dešťová kanalizace.
Situace na mapě :

3.2

PŘEHLED PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD
a) Objekty občanské vybavenosti (Obecní úřad se zdravotnickým
zařízením, základní škola, mateřská škola, pošta, prodejna potravin a
pohostinství)
b) Objekty trvale bydlících obyvatel
c) Soukromé rekreační objekty určené k individuální rekreaci a objekty bez
trvale hlášených obyvatel

3.3
-

Údaje o počtu obyvatel v obci
počet obyvatel trvale bydlící (včetně všech místních částí)– 710
počet nemovitostí (všechny místní části celkem)v obci – 313
počet projektovaných nemovitostí napojených na novou splaškovou
kanalizaci – 160
počet nemovitostí (objektů) napojených v I. etapě - 50
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TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1. POPIS SÍTĚ
Kanalizace je navržená jako gravitační splašková kanalizace s lokálními
čerpacími šachtami a výtlaky ze spádově nepříznivých částí obcí
Chvalkovice a Miskolezy, centrální čerpání splaškových vod z Chvalkovic,
čerpání splaškových vod z Miskolez do výtlaku z Chvalkovic, přechod výtlaku
na gravitaci na hranici k.ú. Miskolezy - Velký Třebešov, a napojení na
splaškovou kanalizaci Velký Třebešov.
Gravitační kanalizace v obci Chvalkovice o celkové délce stok 3075,5 m je
převážně z žebrovaného kanalizačního potrubí PP DN 250. Na stokách se
nacházejí revizní šachty DN 1000 (betonové), a DN 500 (plastové), 2 spadiště
DN 1000 a jedno spadiště DN 500 a bezpečnostní přeliv je vyústěný do
vodoteče Černý potok. Výtlačné potrubí z čerpací šachty ČS1 v délce 92,6 m
v provedení DN 80 je napojeno na hlavní výtlak z čerpací stanice ČS, DN 80 v
délce 2367,2 m směr Miskolezy.
Gravitační kanalizace v obci Miskolezy o délce 1041,5 je zhotovena z PP
DN 250 SN 8 a revizních šachet DN 1000 a DN 500. Výtlačná potrubí z
čerpacích šachet jsou DN 80 o celkové délce 390,6 m. V místě napojení
výtlačných potrubí z čerpacích stanic na výtlak z čerpací stanice
Chvalkovice je armaturní šachta DN 1600, Na výtlačném potrubí z ČŠ2 je
navržena vzdušníková šachta DN 1600.
Gravitační stoka „Z“ ve Velkém Třebešově o celkové délce 1141,3 m (PP
DN 250 SN 8) je osazena celkem 28 ks revizních šachet (DN 1000 a DN 500).
Přehled stavebních objektů :
IO 01
Splašková kanalizace Chvalkovice (stoky A, A2, A3, A4, A5, B, C, D, D1, D1-1,
D4, E, výtlak ČS, ČS1, revizní šachta DN 1000, revizní šachta DN 500,
bezpečnostní přeliv, vzdušníková šachta);
IO 02
Čerpací stanice a šachty Chvalkovice (hlavní čerpací stanice, čerpací
šachta ČŠ 1)
IO 04
Splašková kanalizace Miskolezy (stoka A, .B, C, Cl, D, výtlak ČŠ1, výtlak ČŠ2,
revizní šachta DN 1000, revizní šachta DN 500, vzdušníková. šachta VZM
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IO 05
Čerpací šachty Miskolezy (Čerpací šachta ČŠ2)
IO 07
Splašková kanalizace Velký Třebešov (stoka Z, revizní šachta DN 1040, revizní
šachta DN 500)
4.2. STOKOVÁ SÍŤ, ČERPACÍ STANICE A VÝTLAKY - PŘEHLED
Přehled kanalizačních stok Chvalkovice :

stoka
A
A2
A3
A4
A5
B
C
D
D1
D1-1
D4
E
CELKEM

profil
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250

délka v m
806,3
297,6
179,0
425,9
371,0
242,7
57,6
437,1
154,7
63,7
23,8
16,1
3075,5

Přehled kanalizačních stok Miskolezy :
stoka

profil

A

DN 250

389,6

B

DN 250

153,7

C

DN 250

244,0

C1

DN 250

104,8

D

DN 250

149,4

CELKEM

délka v m

1 041,5

Přehled kanalizačních stok Velký Třebešov :
stoka

profil

Z

DN 250

délka v m
1 141,3
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Přehled výtlaků a čerpacích stanic :
výtlak

profil

CS

DN 80

2 367,2

CS 1

DN 80

92,6

CS 2

DN 80

390,6

CELKEM

délka v m

2 850,4

4.3. Měření
Měření množství předaných odpadních vod do kanalizační sítě obce Velký
Třebešov (a následně na ČOV Česká Skalice) je zabezpečeno certifikovanými
průtokovými měřidly, osazenými v čerpacích stanicích v Miskolezech a
Chvalkovicích s datovým GSM přenosem na centrálu Českoskalických
vodáren s.r.o.
Pro měření množství odpadních vod od producentů pro účely podkladu k
fakturaci stočného je pro producenty vedené v tomto KŘ jako „a)“ (objekty
občanské vybavenosti) využíváno „směrných čísel“ podle § 29 odst. 2
Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. , příloha č. 12.
Pro producenty pod písmenem „b)“ tohoto KŘ (trvale bydlící obyvatelé
obce) jsou používána „směrná čísla“ podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001
Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb., přílohy č. 12.
Pro měření množství odpadních vod producentů „c)“ (rekreační objekty,
chaty, chalupy a objekty bez trvale hlášených obyvatel) se v obci
Chvalkovice počítá hodnota za objekt ve výši jedné osoby podle „směrných
čísel“ podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011
Sb., přílohy č. 12.
4.4. PRÁVNÍ STAV
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen "správní úřad"),
jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a ustanovení §
27 zákona Č. 274 ./ 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v
platném znění, podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a podle ustanovení §
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon") a speciální stavební úřad
podle Ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon")
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a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád"), na základě
žádosti Obce Chvalkovice, zastoupené na základě plné mocí společností
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Pražská 850, 500 04 Hradec Králové, IČ 27482782,
doručené dne 21. března 2011 správnímu úřadu vydal rozhodnutí o povolení
stavby „Kanalizace Chvalkovice“, pod č.j. OŽP-2226-3/2011-Kž-T. , dne 25.
května 2011. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. června 2011.
Platnost původního stavebního povolení bylo následně prodlouženo
rozhodnutím Městského úřadu Jaroměř, odborem životního prostředí
rozhodnutím č.j.OŽP-5071-3/2012-Kž-T ze dne 14.1.2013, které nabylo právní
moci dne 23.2.2013.
PROVOZNÍ DENÍK
Provozovatel je povinen vést provozní deník. Do provozního deníku se uvádí
tyto záznamy:
- jména a funkce osob pověřených údržbou a osob jim nadřízených
- výsledky pravidelné kontroly
- záznam o odběrech vzorků
- záznamy o mimořádných událostech
- záznamy o provedených opatřeních po mimořádných událostech
- záznamy o opravách a servisu
- požadavky na rozsáhlejší údržbu a pomoc odborné firmy
Provozní deník musí být na požádání předložen dodavateli nebo
autorizované servisní firmě.

5.

ÚDAJE O RECIPIENTU

Svedená splašková odpadní voda je předávána do kanalizačního řadu
obce Velký Třebešov, a odtud dále na ČOV Česká skalice.

6.

GRAFICKÁ ČÁST – PŘÍLOHA
Mapový podklad - situační zákres tras kanalizačních stok a ČSOV

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 :
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ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin
látek s výjimkou těch, které jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na
látky biologicky neškodné:
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové
sloučeniny ve vodním prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky 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 perzistentní 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.
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády č.
61/2003 Sb. vydaném podle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., O vodách,
ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se
považují za nebezpečné látky. Podle zákona č. 254/2001 Sb., O vodách (§ 16)
je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s
obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a dále měření míry
znečištění a objemu odpadních vod, vést evidenci a měření předávat
vodoprávnímu úřadu.
NEBEZPEČNÉ LÁTKY
1.
Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1.1. Zinek
1.2. Měď
1.3. Nikl
1.4. Chrom
1.5. Olovo
1.6. Selen
1.7. Arzén
1.8. Antimon
1.9. Molybden
1.10. Titan
1.11. Cín
1.12. Bárium
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1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
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Berilium
Bór
Uran
Vanad
Kobalt
Thalium
Telur
Stříbro

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
1. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných
látek.
2. 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.
3. 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.
4. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
5. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného
původu.
6. Fluoridy.
7. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména
amonné soli a dusitany.
8. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojivá a jejich tekuté složky,
aerobně stabilizované komposty.
OSTATNÍ LÁTKY
1.
2.
3.
4.

Látky radioaktivní.
Látky infekční a karcinogenní.
Jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy.
Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří
výbušné, dusivé nebo otravné směsi.
5. Biologicky nerozložitelné tenzidy.
6. Zeminy.
7. Neutralizační kaly.
8. Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod.
9. Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění O V na
ČOV.
10. Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky.
11. Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující
bezpečnost obsluhy stokové sítě.
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12. Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné
nebo rozmělněné v drtičích odpadu, které se dají likvidovat tzv. suchou
cestou.
Do kanalizace, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod,
mohou být odváděny pouze odpadní vody, které nepřekračují hodnoty
maximálního znečištění uvedené níže.

8.

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění
stanovené v následující tabulce :
Ukazatel

Symbol

Nepolární extrahovatelné látky
fenoly jednosytné
extrahovatelné látky
Tenzidy
anioaktivní tenzidy
Halogeny absorbovatelné
organicky vázané
halogeny
Kovy
rtuť
měď
nikl
chrom celkový
olovo
arsen
zinek
kadmium
kobalt
selen
molybden
hliník
vanad
Baryum
Stříbro
Základní ukazatele
Reakce vody

Maximální koncentrační limit
mg/l v prostém vzorku

FN 1
EL

1-10
50

PAL-A

10

AOX

0,2

Hg
Cu
Ni
Cr
Pb
As
Zn
Cd
Co
Se
Mo
Al
V
Ba
Ag

0,01
0,5
0,1
0,1
0,1
0,005
1
0,05
0,01
0,01
0,1
0,5
0,02
0,3
0,1

pH

6,0 – 8,5
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Teplota
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Dusík amoniakální
Dusík celkový
Fosfor celkový
Rozpuštěné anorg. soli
Anionty
Kyanidy veškeré
Kyanidy toxické
Sírany
Chloridy
Fluoridy
Chlorované uhlovodíky
Polychlorované bifenyly
Salmonella sp.
Celková objemová aktivita

obec Chvalkovice

T
BSK5
CHSK(Cr)
NL
N-NH4+
Ncelk.
Pcelk.
RAS
CNCNSO4
CL
F
CLU
PCB
Bq

40 °C
500
1000
400
45
70
8
1500
0,2
0,1
400
200
2
0,005
0,005
negativní nález
100

Při vypouštění odpadních vod s obsahem specifických látek, u kterých není
stanoven obecný limit, projedná jejich vypouštění a limity odběratel s
provozovatelem kanalizace před uzavřením smlouvy.
Pro odpadní vody produkované obyvatelstvem, které jsou odváděny
veřejnou kanalizací, platí míra znečištění dána obecnými limity znečištění
uvedenými v této tabulce. Kontrola a sledování kvality a množství
vypouštěných odpadních vod není nutná, pokud jsou vypouštěny pouze
splaškové odpadní vody.
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů
(maximálních hodnot) podle této tabulky, bude o této skutečnosti informovat
vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci
vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č.
274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).
Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody překračující
stanovené maximálními koncentrační limity znečištění ve výše uvedené
tabulce.
 Do kanalizace nelze vypouštět odpadní vody definované dle zákona č.
185/2001 Sb. a prováděcích předpisů jako „ Biologicky rozložitelný
odpad z kuchyní a stravoven“, kat.č. 20 01 08, ani přeměněné a
zpracované v drtičích kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní
vodou a musí se sním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O
odpadech.
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 Producenti odpadních vod / veřejné, závodní, školní a jiné stravování,
živnostenské a průmyslové provozy / obsahující oleje a tuky rostlinného
a živočišného původu vyžadují předčištění těchto vod v lapači tuků
navrženým podle normy ČSN EN 1825 (756553) Lapáky tuků, popř. další
předčištění
 Do kanalizace nelze vypouštět přes jiné napojení (kanalizační přípojku),
než to, které prošlo příslušným stavebním řízením a byl na něj vydán
platný souhlas s užíváním stavby.

9.

ODBĚR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD

Vzhledem k tomu, že ani žádné aktuálně platné vodoprávní rozhodnutí,
ani přebírající subjekt (Obec Velký Třebešov, Obec Česká Skalice,
Českoskalické vodárny spol. s.r.o. nepožadují periodické analýzy vzorků
předávaných odpadních vod, odběr vzorků se nerealizuje.

10. OPATŘENÍ PŘI HAVÁRIÍCH A PORUCHÁCH
Případné havárie, poruchy, nebo ohrožení provozu kanalizace a ČSOV se
hlásí osobě zodpovědné za provoz kanalizace:
Majitel :
Provozovatel:

Služba mimo
pracovní dobu
OÚ (havárie) :

Obec Chvalkovice
Chvalkovice 130, 552 04 Chvalkovice
TEL : +420 491 491 517, +420 724 183 740
Obec Chvalkovice
Chvalkovice 130, 552 04 Chvalkovice
TEL : +420 491 491 517, +420 724 183 740

Josef Žďárský – místostarosta obce Chvalkovice
Kontakt : 776 364 361
Petr Zelený – obsluha kanalizace a ČSOV Chvalkovice
Kontakt : 737 144 300

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41
zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR
(případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy
informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí,
vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.
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V případě, že by porucha měla za následek havárii, postupuje se dle
předchozího odstavce.
Náklady spojené s odstraněním zaviněné havárie nebo poruchy, a jejich
případných následků hradí ten, kdo ji způsobil.
10.1. DEFINOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ
Za havarijní situaci je nutno považovat:
- vniknutí látek uvedených v kapitole 7 tohoto KŘ
- výrazné překročení příslušných limitů kanalizačního řádu, které by způsobilo
ohrožení provozu ČOV Česká Skalice nebo závažné zhoršení jakosti
povrchových nebo
podzemních vod, a nebo ohrožení pracovníků stokové sítě,
- havárie na stavební části stokové sítě a kanalizačních přípojek,
- ucpávky (neprůtočnost) kanalizační stoky a kanalizačních přípojek.
10.2.DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ:
MěÚ Jaroměř Odbor ŽP

+420 491 847 150
+420 491 847 154

ČIŽP Hradec Králové

+420 495 773 111
+420 731 405 205

Povodí Labe, s.p. (pobočka Česká Skalice)
(pobočka Hradec Král.)

+420 491 452 610
+420 495 088 733

KHS ÚP Náchod

+420 491 407 818

KHS Královehradeckého kraje

+420 495 058 422

Tísňové volání/policie/hasiči/zdravotní služba

112/158/150/155

OÚ Chvalkovice

+420 724 183 740

11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM
Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace v
návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly
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(při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez
prodlení majitele objektu, se kterým bude řešena náprava této skutečnosti.
Periodické ani namátkové vzorkování jednotlivých producentů není
stanoveno. Provozovatel může v případě podezření na překračování limitů
znečištění, vyzvat kteréhokoliv producenta k provedení kontrolních vzorků.

12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník
kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za
kterých byl kanalizační řád vypracován a odsouhlasen.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních
podmínek, za kterých byl kanalizační řád odsouhlasen.
Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel
kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od vypracování
kanalizačního řádu.
Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a
vodoprávní úřad.
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