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Příloha č. 10 
Nále�itosti kanalizačního řádu  
 
 

Kanalizační řád obsahuje: 

a) popis území, a to: 

1. charakteristiku obce, její zvlá�tnosti v návaznosti na posuzované kanalizační stoky, převládající charakter 

průmyslu, odtokové poměry v obci (konfigurace území), stručný popis vodního recipientu, srá�kové poměry, 

rozsah či�tění odpadních vod v septicích a shroma�ďování v �umpách, 

2. cíle příslu�ného kanalizačního řádu pro danou lokalitu; 

b) technický popis stokové sítě, a to: 

1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu, 

2. údaje o situování kmenových stok, 

3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění, 

4. údaje o poměru ředění spla�kových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), 

5. uvedení důle�itých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné �achty a 

jejich parametry), 

6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita de�ťů, průměrný odtokový koeficient), 

7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci, 

8. údaje o odběru vody na osobu a den a o počtu a délce kanalizačních přípojek, 

9. dal�í významné údaje související s cílem kanalizačního řádu; 

c)  mapovou přílohu s vyznačením: 

1. hlavních producentů odpadních vod, 

2. producentů s mo�ností vzniku havarijního zneči�tění, 

3. míst pro měření a odběr vzorků, 

4. odlehčovacích komor a výustních objektů, 

5. čistíren odpadních vod kanalizace, 

6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení odběratelů; 

d) údaje o příslu�né čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní a srá�kové vody, a to: 

1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod, 

2. současný stav čistírny odpadních vod (bilance, koncentrace na přítoku a odtoku), 

3. počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel, 

4. způsob ře�ení oddělení de�ťových vod; 

e) údaje o vodním recipientu v místě vypou�tění odpadních vod, a to: 

1. kvalitativní hodnocení, 

2. průtokové poměry; 

f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejich� vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se 

zákonem č. 254/2001 Sb.(závadné látky - příloha č. 1) 

g) stanovení nejvy��í přípustné míry zneči�tění v souladu s přílohou č. 15 vyhlá�ky č. 428/2001 Sb., a nejvy��ího 

přípustného mno�ství průmyslových odpadních vod vypou�těných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto 

ustanovení se netýká spla�kových odpadních vod; 
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h) způsob a četnost měření mno�ství odpadních vod a způsob měření mno�ství srá�kových vod u odběratelů; 

i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech �ivelních pohrom a jiných mimořádných situací; 

j) dal�í podmínky pro vypou�tění odpadních vod do kanalizace a kontrolu míry jejich zneči�tění, zejména místa 

odběrů vzorků, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické 

metody pro stanovení ukazatelů míry zneči�tění odpadních vod a způsob a účinnost předči�tění odpadních vod 

vypou�těných do kanalizace odběratelem;  

k) způsob kontroly dodr�ování kanalizačního řádu. 


