
Vodoměry, odepisování a vyúčtovávání

Provedení správného  odečtu  vodoměru je podmíněno jeho zpřístupněním a stavem v jakém se vodoměr nachází. 
Povinností každého odběratele je udržovat vodoměrnou šachtu v náležitém stavu. Dle normy ČSN 75 5411 nejmenší 
doporučený rozměr šachty je 0,90 m a nejmenší výška 1,50 m, Vstupní otvor šachty musí mít světlost nejméně 0,60 m, 
krytý poklopem o stejném rozměru. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Ke vstupu do 
šachty musí být trvale zajištěn volný přístup. Délka vodoměrné šachty se navrhuje dle velikosti vodoměrné sestavy a 
s volným prostorem o šíři 20 cm na každé její straně z hlediska montáže. Vodoměrná šachta se umísťuje tak, aby k ní byl 
vždy volný přístup, vodoměrná sestava v  podzemním podlaží se umísťuje nejdále 2,0 m od obvodového zdiva a nejvíce 
1,2 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva, v nepodsklepených budovách pod podlahou, ve skříňce ve 
výklenku zdi, např. na chodbě nebo v průchodu, v každém případě musí být zabezpečena proti mrazu. Do vodoměrné 
šachty smí být umístěno pouze vodovodní potrubí armatury a vodoměr.

Největší zjištěné závady při zapisování stavů vodoměrů jsou například zatopená šachta vodou, zasypaný vodoměr hlínou, 
několik hadů přezimujících ve vodovodní šachtě, nad šachtou několika set kilový květináč nebo skříň. Odběratel rovněž 
zodpovídá za to, že nedojde k poškození vodoměru včetně jeho plombování.

Jímky, septiky, vypouštění odpadních vod do kanalizace města a placení stočného

Nejdříve něco k jednotlivým pojmům:

Jímka – nepropustná nádrž na odpadní vodu, buduje se povětšinou tam, kde není možnost napojení na kanalizaci, 
pravidelně se vyváží na čistírnu odpadních vod, nikam jinam (větrolam za městem, pole apod.) nelze. Množství odpadní 
vody vyvezené na čistírnu odpadních vod zhruba odpovídá odebranému množství pitné vody odečteno na vodoměru.

Septik – pět nepropustná nádrž, kde se nachází několik přepážek, které zajišťují tzv. předčištění, odpadní voda odtéká 
přepadem do kanalizace, sedimenty se vyváží na čistírnu odpadních vod. Tam, kde je kanalizace ukončena čistírnou 
odpadních vod septik nesmí být, kanalizační přípojka musí být napojena přímo na kanalizaci města.

Placení stočného – placení stočného se  vypočítává ze spotřebovaného množství dodané pitné vody. V případech, kdy 
odběratel dodávanou pitnou vodu spotřebovává pouze zčásti a ostatní domácnost zásobuje z vlastního zdroje vody, nebo 
vůbec neodebírá pitnou vodu, vypočítává se množství pro stočné dle směrných čísel spotřeby pro byt nebo dům s teplou 
vodou na kohoutku v množství 35 m3 na obyvatele a rok.

V této souvislosti vyzýváme všechny, kteří mají jímku, aby si uschovávali  doklady od vyvážení, ty co mají dosud septik 
s přepadem do kanalizace si nechali udělat přepojení a septik již nepoužívali na odpadní vodu, ty co vypouštějí odpadní 
vody do kanalizace města a neplatí stočné nebo platí stočné zčásti (spotřebovávají dodávanou pitnou vodu a pro 
domácnost rovněž využívají vlastní zdroj vody) se dostavili na Technické služby k uzavření smlouvy na odvádění 
odpadních vod.

Případné rady v souvislosti s přepojením septiku, jeho dalším případným využitím a další informace v souvislosti s tímto 
článkem, vám rád poskytnu. Závěrem se ještě musím zmínit o stavu septiků celkově. Většina jich je nevyhovujících, 
propouští odpadní vody do svého okolí, kde podmáčí přilehlé sklepy, vlastní nemovitosti, nemovitosti sousedů a v té 
nejhorší variantě se z propouštějícího septiku dostávají odpadní vody do studní v přilehlém okolí a do podzemních vod.

Víte, v jakém stavu je vaše vodovodní a kanalizační přípojka, jaká je zrovna vaše šachta na vodoměr a jak a kam vám 
odtékají odpadní vody z vašeho bytu či domu a zda máte s provozovatelem vodovodu a kanalizace. Je nejvyšší čas si toto 
všechno zkontrolovat a dát do náležitého pořádku.

Bc. Jiří Makovský
jednatel

Vodovodní přípojka
   
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a 
není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. 
Vodovodní přípojka není vodním dílem. Zřízení vodovodní přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném 
znění.

Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se jinak. Vlastník 
vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke 
znečištění vody ve veřejném vodovodu.

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své 
náklady přípojku pořídila.

Napojení na veřejný vodovod platí vlastník veřejného vodovodu.
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Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel 
vodovodní sítě ze svých provozních nákladů. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky.
Rekonstrukci vodovodních přípojek hradí majitel vodovodní přípojky.

Poznámka:
Postup při zřizování vodovodní přípojky a technické podmínky připojení na vodovodní síť obdržíte na TS.

Metodika k nedovolenému vypouštění odpadních vod, 
způsobenému přetékáním žumpy

Vypouštění odpadních vod je dle § 2 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) nakládáním s vodami. Podle § 8 tohoto zákona je povolení k nakládání s vodami 
třeba rovněž k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních.

Stavby zařízení pro zneškodňování odpadních vod – žumpy upravuje vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu (OTP):

§ 6 – Žumpy a malé čistírny

odst. 1 – Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do stokové sítě nebo kde by 
čištění odpadních vod v malé čistírně neodpovídalo konkrétním potřebám v místě. Žumpy se nesmí opatřovat 
odtokem a musí být odvětrávány.

odst. 2 – Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna  a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení 
stavby na stokovou síť. Po připojení stavby na stokovou síť  musí být žumpa vyřazena z provozu a asanována.

odst. 3 - Žumpa nebo malá čistírna se umísťují tak, aby k nim byl přístup nebo příjezd pro vybírání jejich obsahu.

Současně však tato vyhláška stanoví povinnost pro připojení staveb na sítě technického vybavení:

§ 11 – Připojení staveb na sítě technického vybavení

odst. 3 – Stavby musí být napojeny na veřejnou kanalizaci, pokud je v technicky, popřípadě ekonomicky 
dosažitelné vzdálenosti a má dostatečnou kapacitu. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro 
zneškodňování odpadních vod (např. malé čistírny, žumpy).

Z této vyhlášky tedy vyplývá jako základní technický požadavek pro všechny stavby obecně, aby byly napojeny 
na veřejnou kanalizaci. Jen v těch případech, kdy není technicky či ekonomicky možné se na veřejnou kanalizaci 
napojit, lze povolit vybudování žumpy. I v případě, že je již žumpa vybudována a možnost napojení na veřejnou 
kanalizaci vznikne až  následně, např. po realizaci kanalizační sítě, lze vlastníku stavby uložit povinnost  
připojit se na veřejnou kanalizaci, a to dvěma způsoby:

I. Použít ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a nařídit 
vlastníku stavby nebo stavebního pozemku nezbytné úpravy podle § 87 stavebního zákona. Tyto úpravy nařídí 
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stavební úřad, vyžaduje-li to veřejný zájem z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních, 
ohrožení životního prostředí a estetických. Zde by byl namístě veřejný zájem z důvodů hygienických s odkazem 
na OTP.  

Nevýhody: Při nařízení nezbytných úprav se musí vždy v rozhodnutí řádně odůvodnit veřejný zájem a důvody, 
které vedou k nařízení nezbytných úprav. Pokud by se jednalo o důvody hygienické, musí být prokázáno, že 
stávající stav žumpy je nevyhovující a hygienicky závadný. Kromě toho v OTP je zvažována nejen technicky, ale 
i  ekonomicky dosažitelná vzdálenost.  

Výhodou je přímé nařízení provedení nezbytných úprav, resp. uložení povinnosti předložení projektové 
dokumentace a ostatních dokladů ve stanovené lhůtě stavebnímu úřadu, přičemž nesplnění této povinnosti 
lze sankcionovat podle stavebního zákona (§ 105, příp. §106).

II. Použít  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), kde je zakotvena pravomoc obce v ustanovení  § 3 odst. 8:

Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na 
kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné. Tato povinnost se ukládá ve správním řízení.

Tento způsob se jeví jako vhodnější, neboť přímé uložení povinnosti je výslovně a konkrétně zakotveno 
v zákoně, zohledňuje pouze technickou možnost připojení, ačkoliv samozřejmě při neúměrných ekonomických 
nákladech by uložení povinnosti bylo sporné. V praxi by zřejmě byla rovněž sporná a špatně odůvodnitelná i 
možnost uložení této povinnosti v případě řádně povolené a vyvážené žumpy.

Nevýhodou je, že v případě nesplnění uložené povinnosti  není možnost sankce. V úvahu by připadal výkon 
správního rozhodnutí – exekuce ukládáním donucovacích pokut (až do výše 100.000 Kč). Jinak lze pokutovat 
za opakované nepovolené vypouštění odpadních vod /v případě přetékání žumpy/.

Sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), stanoví, co se považuje za odpadní 
vody:

§ 38 Odpadní vody

odst. 1 - Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných 
stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo 
teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

1. V případě, že žumpa volně přetéká do okolí, může se jednat  o nedovolené vypouštění odpadních vod do 
povrchových nebo podzemních – prosakování odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
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Vodní zákon stanoví v §  116 a 118 pokuty podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám za nedovolené 
vypouštění odpadních nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, případně do kanalizace 
v rozporu s tímto zákonem, v rozmezí od 10.000 do 10.000.000 Kč.

Pokuta fyzické osobě se uděluje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle ustanovení § 34, který 
upravuje přestupky na úseku vodního hospodářství. Tomu, kdo vypustí odpadní nebo důlní vody do vod 
povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem, lze uložit pokutu do 
50 000 Kč.

2. V případě, že by žumpa nepovoleně ústila do kanalizace, jednalo by se o neoprávněné vypouštění odpadních 
vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy (§ 10).

Zákon o vodovodech a kanalizacích v § 33 stanoví, že podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám lze 
uložit pokutu až do 1.000.000 Kč za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Pokuta fyzickým 
osobám se opět ukládá dle § 34 zákona o přestupcích – tomu, kdo neoprávněně vypouští odpadní vody do 
kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami 
stanovenými kanalizačním řádem, lze uložit pokutu do 15.000 Kč.

Informace k vypouštění odpadních vod z domácností a k vydání příslušného povolení

Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Článkem II. 
odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým byl změněn zákon o vodách, byla omezena platnost povolení k odběru 
povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů (domovních studní) určených 
pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Platnost těchto povolení je omezena 
dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Vodní zákon zároveň 
uvedl, že ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona (prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami) tímto bodem 
není dotčeno.

V návaznosti na výše podané právní informace týkající se zániku platnosti povolení k nakládání s vodami ke dni 1.1.2008 
jsou stále častěji kladeny dotazy k vypouštění odpadních vod z domácností a k vydání jejich povolení. Z tohoto důvodu pro 
obce a především fyzické osoby produkující odpadní vody v domácnostech, poskytujeme následující informace.

Důležité pro zjištění, zda domácnost potřebuje mít uděleno povolení je, kam jsou odpadní vody z domu sváděny případně 
vypouštěny.

 

I. Povolení k vypouštění odpadních vod nemusí mít :
1. domácnosti, které své vyprodukované odpadní vody svádějí do žumpy, což je bezodtoká vodotěsná jímka. 

Předpokladem je zajišťování jejího pravidelného vyvážení.

2. domácnosti, které vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace ukončené centrální čistírnou odpadních 
vod. Tyto splaškové odpadní vody nesmí být předčišťovány, majitel musí mít uzavřenu písemnou smlouvu se 
správcem kanalizace o odvádění odpadních vod a platit stočné.

3. domácnosti, které vypouštějí odpadní vody do kanalizace zaústěné přímo do vodního toku, by se měly o 
podmínkách pro vypouštění odp. vod smluvně dohodnout s jejím vlastníkem nebo provozovatelem. Tyto odpadní 
vody samozřejmě vyžadují předčištění. Podle charakteru kanalizace a splnění určitých podmínek pro její 
provozování podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, se i v těchto 
případech může jednat o kanalizaci veřejnou, kdy potom majitel musí mít se správcem kanalizace uzavřenou 
smlouvu o odvádění odpadních vod a může po něm být vyžadováno hradit stočné.
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  II. Povolení k vypouštění odpadních vod mají povinnost mít :
1. domácnosti, které odpadní vody vypouštějí do vod povrchových (vodního toku). Tyto odpadní vody musí být 

vždy předčištěny v odpovídajícím účinném čistícím zařízení podle místa vypouštění. Tímto zařízením zpravidla 
může být septik doplněný biologickým stupněm čištění, nebo domovní typová čistírna odpadních vod.

2. domácnosti, ze kterých odpadní vody odtékají tzv. trativodem a zasakují do půdy, vypouštějí odp. vody do vod 
podzemních. Také tyto odpadní vody musí být vždy předčištěny v odpovídajícím účinném čistícím zařízení. Jeho 
účinnost čištění bude závislá podle místa vypouštění a požadavku vyplývajícího ze zpracovaného 
hydrogeologického posudku, který musí být podle zákona k podané žádosti vždy předložen. Vypouštění odp. vod 
do vod podzemních lze povolit pouze z jednotlivých rodinných domů nebo ze staveb pro individuální rekreaci.

Žádost o povolení k vypouštění odp. vod musí být vyplněna celá a doloženy požadované přílohy. Otázka množství, kvality 
vypouštěných odp. vod uváděných v žádosti a některých požadovaných příloh, je již poměrně odbornou záležitostí, proto 
doporučujeme si podklady připravit ve spolupráci s profesně znalou osobou.

V souvislosti s probíhající kampaní k zániku povolení znovu upozorňujeme obce, které mají uděleno povolení k vypouštění 
odp. vod z kanalizací do vodních toků, ale i jednotlivé občany mající v minulosti uděleno povolení k vypouštění odp. vod, 
aby si ověřili datum vydání svého povolení a zkontrolovali jeho platnost. V případě, že povolení je dosud platné a nabylo 
právní moci před 1. lednem 2002, přestalo na konci roku 2007 platit a je nutné požádat o vydání nového povolení.

Příslušným vodoprávním úřadem, který povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, 
prodlužuje platnosti již vydaných povoleních nebo povoluje stavby k čištění odpadních vod, je pro město Hrušovany nad 
Jevišovkou MěÚ Znojmo odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

Problematika vypouštění odpadních vod a možnosti řešení je rovněž vcelku přehledně a srozumitelně popsána na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.zanikpovoleni.cz).

KANALIZAČNÍ ŘÁD

KANALIZACE

PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

města Hrušovany nad Jevišovkou
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2 Titulní list
2.1 Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu

Jméno – název: Město Hrušovany nad Jevišovkou

Statutární zástupce: Ing. Alena Loukotová  -  starostka

Ulice, číslo: Nám. Míru 22, 

Obec: Hrušovany nad Jevišovkou PSČ: 671 67

Telefon: 515229101 Fax: 515 229 101

e-mail: info@hrusovany.cz

IČ: 00292877 DIČ:

2.2 Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu
Právnická osoba: Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, s.r.o.

Sídlo provozovatele (adresa): Znojemská 428, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Statutární orgán (zástupce): Mgr. Radovan Kovařík - jednatel

Telefon: 515229160 Fax: 515229160

e-mail: ts.hrusovany@seznam.cz

IČ: 26940272 DIČ: CZ26940272

Odpovědný zástupce 
provozovatele:

Karel Benesch Adresa: Husova 34/11, 671 72 Miroslav

Telefon: 602 758 499 e-mail: k.benesch@email.cz

2.3 Identifikace
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:                      6220-648809-292877-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:    6220-648809-292877-4/1

Působnost tohoto provozního řádu se vztahuje na provoz kanalizace pro veřejnou potřebu města 
Hrušovany nad Jevišovkou.
Provozní řád kanalizace pro veřejnou potřebu předkládá vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu město 
Hrušovany nad Jevišovkou.

mailto:obechost%C4%9Bradice@volny.cz
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V Hrušovanech nad Jevišovkou dne:  11. 10. 2010

razítko a podpis zástupce vlastníka:
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3 Seznam orgánů, kterým se hlásí mimořádné události

Jakákoliv havárie na kanalizační síti:

Instituce Telefon Adresa

Kancelář Technických služeb 515 229 160 Znojemská 428, Hrušovany nad Jevišovkou

Jednatel Technických služeb 723 030 152 Znojemská 428, Hrušovany nad Jevišovkou

Odpovědná osoba 602 758 499 Husova 34/11, Miroslav

Starosta města 515 229 101

606 710 671

Nám. Míru 22, Hrušovany nad Jevišovkou

Veškeré závady v provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, které mají vliv na provoz kanalizace nebo 
ČOV a mohou ohrozit zdraví občanů, škody na majetku nebo zhoršení kvality vody v recipientu (vniknutí 
závadných látek do kanalizace, přítok závadných látek na ČOV, povodňové stavy, proboření kanalizace 
atp.) je nutné bezodkladně hlásit 

Instituce Telefon Adresa

Krajská hygienická stanice, 
územní pracoviště Znojmo

515213711 MUDr. Janského 15, 

669 02 Znojmo

Policie ČR 158

Městský úřad Znojmo, odbor 
životního prostředí

515216420 Nám. Armády 1213/8,

669 01  Znojmo

Česká inspekce životního 
prostředí Brno

541213948 Lieberzeitova 14,

614 00  Brno
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4 Úvodní ustanovení

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje 
vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění 
v souladu s vodohospodářskými právními normami - zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu v pozdějším znění, jeho prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. v pozdějším 
znění a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v pozdějším znění - a to tak, aby byly plněny podmínky 
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

4.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního rádu
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemků nebo staveb připojených na kanalizaci a 
produkujících odpadní vody (tj. odběrateli) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 
274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle tohoto zákona.

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 přesahujícím určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní 
vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

d) Vlastník kanalizace je povinen podle vyhlášky 428/2001 Sb. 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 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.

4.2 Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města, aby:

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu a požadavky právních předpisů

b) nedocházelo k porušování materiálu stokové sítě a objektů

c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod

d) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.
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5 Popis území
5.1 Charakter lokality
Město Hrušovany nad Jevišovkou má v současné době zpracování tohoto KŘ okolo 3 300 obyvatel, z toho na 
kanalizaci je připojeno 2800 obyvatel. V místech, kde dosud není vybudována kanalizace, jsou splašky 
shromažďovány v jímkách a dováženy na ČOV. 

Řekou Jevišovkou je město rozděleno z hlediska odkanalizování na dvě části. Větší část, především obytná 
zástavba a občanská vybavenost se nachází na levém břehu Jevišovky. Část města na pravém břehu se skládá 
převážně ze zemědělských, průmyslových a jiných provozoven a není předmětem tohoto kanalizačního řádu 
(v této části není dosud vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu).

Levobřežní část města se rozkládá na mírném jižním svahu a polovina v rovinaté údolní nivě řeky Jevišovky. Z 
nízko situovaných oblastí musí být splašky přečerpávány. Odpadní vody včetně srážkových jsou pak gravitačně 
jednotnou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizační síť nejsou napojeny vzdálené 
Pastviny. 

Předmětná část města nemá průmyslový charakter, provozovny zde situované jsou spíše menší velikosti 
hlavně charakteru služeb nebo zemědělského. Zástavba je převážně rodinnými domky 1-2 podlažními.

5.2 Hydrologické údaje
Dle ČHMU dlouhodobý srážkový roční úhrn činí 465 mm

Velikost mezního deště je stanovena hodnotou 7,2 l/s

5.3 Údaje o recipientu
Řeka Jevišovka je tokem upraveným do dvojitého lichoběžníkového profilu s ochrannými hrázemi na Q 20. 
Průměrný roční průtok v Jevišovce 1029,5 l/s.

5.4 Odpadní vody
Po větší část roku převládají odpadní vody charakteru komunálních městských splašků. Ke zhoršení kvality 
odpadních vod může dojít v období sběru a zpracování vinných hroznů vlivem vypouštění technologických 
odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

5.4.1 Z hlediska produkce technologických odpadních vod jsou významné 
následující firmy:

GASTVÍN spol. s.r.o., Lidická 444, IČ: 25537377  -  výroba vína

5.4.2 Provozovny produkující OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné 
látky – rtuti (amalgámu)

Zubní ordinace MUDr. Alois Maloušek, Zahradní 230, Hrušovany nad Jevišovkou

Zubní ordinace MUDr. Hana Milošová, Anenská 211, Hrušovany nad Jevišovkou

5.4.3 Provozovny, v nichž se zachází s nebezpečnými látkami
BENZINA - Benzinová čerpací stanice, Nádražní 159  -  čerpací stanice pohonných hmot

MZ SPEKTRUM s.r.o., Autoservis nám. Rudé armády 82  -  autoservis

BS auto – autoservis, Litobratřická 533  -  autoservis
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6 Technický popis stokové sítě
6.1 Popis stokové sítě
Prakticky všechny odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se 
srážkovými vodami odváděny jednotnou stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Celková délka 
dopravních cest stokové sítě je 23,3 km, použitý materiál: beton, železobeton, kamenina, PVC. Značná část sítě 
byla provedena nekvalitně v akcích „Z" bez jakýchkoliv zkoušek, takže netěsnosti způsobují nesrovnalosti mezi 
spotřebou pitné vody a množstvím vody protékajícím přes ČOV. Délka kanalizačních přípojek je 7500 m. 

6.1.1 Kanalizační síť
Významnou je kmenová stoka DN 1200 mm (zatrubněný odpad z mlýnského náhonu) v ul. Poštovní, která sbírá 
odpadní vody z dalších hlavních stok v ulicích Nerudova, Nádražní a Mlýnská. V ulici Zahradní se spojuje s další 
hlavní stokou DN 1000 mm, sbírající odpadní vody ze zbytku města, zejména Nám. míru, ulice Kostelní, 
Litobratřické, Hřbitovní, atd., viz mapová příloha. Od soutoku pokračuje po ulici Zahradní dvojitá kmenová 
stoka 2 x DN 1200 až k vyústění do Jevišovky. Na této stoce je vybudován dešťový oddělovač č. 1, z něhož 
odbočuje stoka DN 500 na ČOV.

6.1.2 Dešťové oddělovače
Dešťový oddělovač č. 1 je umístěn na dvojité kmenové stoce 2 x DN 1200 ve vzdálenosti 244 m od vyústění do 
Jevišovky. Množství vod nad 170 l/s se v poměru ředění 1 : 3 a více oddělí přímo do Jevišovky.

Dešťový oddělovač č. 2 je umístěn v areálu ČOV, odděluje množství od 24 l/s do 170 l/s do dešťové zdrže. 
Množství do 24 l/s prochází dále čisticím procesem.

6.1.3 Přečerpávací stanice
Na síti je pět přečerpávacích stanic, do kterých jsou svedeny OV z částí města, které nemohou být svedeny 
gravitačně:

OZNAČENÍ 
ČS

UMÍSTĚNÍ  -  ULICE NAPOJENÉ ULICE ZAÚSTĚNÍ VÝTLAKU

ČS 1 Dělnická Dělnická, Nádražní, Dlouhá, 
Široká

Novosady

ČS 2 Lesní Lesní, Mokrá Nerudova

ČS 3 Drnholecká část ulice Drnholecká gravitační část ul. Drnholecká

ČS 4 Drnholecká část ulice Drnholecká Kostelní

ČS 5 Pravobřežní  (není v provozu) pravobřežní část města v ČOV

ČS 6 Západ Nová výstavba lokalita „Západ“ 9. května
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6.1.4 Vyústění kanalizační sítě do recipientu
V1 - vyústění vyčištěné vody z ČOV a současně oddělené v dešťovém oddělovači do Jevišovky v říčním km 5,04, 
číslo hydrologického místa vyústění 4-14-03-049. Povolené hodnoty vypouštěného znečištění viz kapitola 
6.3.2.

6.2 Hydrotechnické údaje
Velikost mezního deště je stanovena hodnotou 7,2 l/s, čemuž odpovídá průtok ve stoce před dešťovým 
oddělovačem 231 l/s. Dlouhodobý roční úhrn srážek činí 465 mm (údaj HMU z r. 2002).

Celkový počet obyvatel trvale bydlících v současnosti ve městě je 3300. Napojených na stokovou síť je 2800.

Průměrné množství vyrobené vody v posledních letech činí 390 m3/den, což představuje 130 l/osobu/den.

Průměrné množství vyčištěné vody na ČOV činí v posledních letech okolo 610 m3/den, což představuje 
217 l/osobu/den.

Rozdíl v množství vody vyrobené a vyčištěné je zapříčiněn čištěním vod dešťových a balastních.

6.3 Čistírna odpadních vod

6.3.1 Projektované parametry
Čistírna městských odpadních vod je mechanicko-biologická, koncepce SIGMA S-P-90, pracující na principu 
dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu. Základní projektované parametry:

-  počet ekvivalentních obyvatel 3 500

-  přítok za bezdeští............ 839 m3/den.............. 9,7 l/s........... max. 13,6 l/s

-  přítok za deště................ 102 m3/hod............. 28,5 l/s.......... poměr ředění 1:3

-  přiváděné znečištění.......... 206,6 kg 02/den

-  čisticí efekt na BSK5......... 93 %

V průběhu provozu ČOV nebyly projektované parametry potvrzeny, účinnost odstraňování organického uhlíku 
a tudíž i dusíku byla nižší než předpokládal projektant ČOV a to především nedostatečné oxigenační kapacity 
aktivace. Proto bylo v květnu 2006 posíleno provzdušňování aktivace. Nyní je aktivační nádrž provzdušňována 
v celém svém objemu a vnos kyslíku je dvojnásobný.

Ze septiků a žump možno likvidovat odpady jen omezeně se souhlasem vedení provozovatele po zhodnocení 
momentálního stavu čistírny. Provádí se tak, že v případě prázdné dešťové zdrže jsou uskladněny do ní a 
pomalu odpouštěny, nebo jsou vypuštěny do některé z velmi vzdálených revizních šachet na síti.
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6.3.2 Povolené hodnoty vypouštěného znečištění
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6.4 Údaje o vodním recipientu

Vodní tok Jevišovka, č. hydrologického pořadí: 4-14-03-049

Plocha povodí 767 km2

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 513051

Říční km vypouštění 5,04

Průměrný dlouhodobý průtok: 1,02 m3/s

Q - 355tidenní 0,051  m3/s

BSK5 2,9 mg/l

CHSK 23,1  mg/l

NL 9,0  mg/l

Kvalita při Q - 355ti denním:

N-NH4 0,3 mg/l

Správce toku Povodí Moravy, s.p. Brno

Kategorie toku Významný vodní tok

Tok pod vyústěním kanalizace není dále nijak využíván. Po 5 km se vlévá do řeky Dyje v jejím 83,1
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říčním km.
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7 Ochrana kanalizace pro veřejnou potřebu před látkami, které 
nejsou odpadními vodami

Odpadní vody  (definice podle zákona č. 254/2002 Sb. o vodách v pozdějším znění) jsou vody použité v 
obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 
prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, 
pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z 
odkališť nebo ze skládek odpadu.

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb. o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto 
zákona nejsou odpadními vodami:

7.1 Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež 
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 nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní 

vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné 
endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,

4. rtuť a její sloučeniny,
5. kadmium a jeho sloučeniny,
6. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
7. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a 

které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní 
látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

7.2 Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 

2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 

4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
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3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 
pocházejících 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. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.
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8 Nejvyšší přípustné znečištění a množství odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace

8.1 V souladu s přílohou č. 15 Vyhl. 428/2001 Sb. s přihlédnutím k místním podmínkám 
mohou být odváděny do kanalizace odpadní vody jen v míře uvedené v následující 
tabulce:

Ukazatel Symbol

Maximální koncentrační limit 
v kontrolním 

dvouhodinovém směsném 
vzorku

mg/l

Maximální koncentrační 
limit v kontrolním 

okamžitém prostém 
vzorku

mg/l

Reakce pH 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0

Teplota T 40 °C 40 °C

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 400 800

Chemická spotřeba kyslíku CHSK 800 1600

Nerozpuštěné látky NL 400 600

Dusík amoniakální N-NH4 45 45

Dusík celkový N celk. 60 60

Fosfor celkový P celk. 10 10

Rozpuštěné anorganické soli RAS 1500 2000

Kyanidy celkové CN celk. 0,2 0,2

Kyanidy toxické CN tox. 0,1 0,1

Nepolární extrahovatelné látky NEL 10 10

Extrahovatelné látky EL 80 80

Tenzidy anionaktivní PAL-A 10 10

Rtuť Hg 0,05 0,05

Měď Cu 1.0 1.0

Nikl Ni 0,1 0,1

Chrom celkový Cr celk. 0,3 0,3

Chrom šestimocný Cr 0.1 0.1

Olovo Pb 0,1 0,1

Arsen As 0.2 0.2

Zinek Zn 2 2
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Kadmium Cd 0,1 0,1

Dvouhodinový směsný vzorek se získá sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. 

Okamžitý prostý vzorek se získá okamžitým odběrem jednoho dílu vzorku. 

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24, odst. g), vyhl. č. 428/2001 Sb. netýkají odpadních vod, které 
vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány 
služby a činnosti v domácnostech.

Provozovatel kanalizace může podle § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. v určitých případech (po zvážení 
technických podmínek) dát na omezenou dobu souhlas k vypouštění odpadních vod do kanalizace v rámci 
příslušných smluvních vztahů i tehdy, když některé koncentrační limity uvedené v kap. 6.1 tohoto KŘ budou 
překročeny. Přitom je povinen vždy respektovat stanovisko vodoprávního úřadu a dbát zejména na to, aby 
nedošlo k poškození a ohrožení vodního toku, provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod. Obdobně se to 
týká i snížení koncentračních limitů.

8.2 Stanovení vyhodnocování kontrolních vzorků významných producentů
1. Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno nepřímo a to vodoměrem osazeným na přípojce do 

objektu z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně dopočtem o množství vody o vodu získanou 
z jiných zdrojů.

2. Okamžité koncentrační hodnoty znečištění vyjádřené v mg/l, se vzhledem k nepravidelnosti provozu 
producentů, stanovují z okamžitého prostého vzorku.

3. Bilanční hodnoty znečištění vyjádřené v kg/d se vypočítávají z průměrné denní spotřeby vody zjištěné 
za poslední odečítací období (tj. období mezi jednotlivými odečty vodoměrů, popř. dopočtů o množství 
vody o vodu získanou z jiných zdrojů) a z průměrů zjištěných koncentračních hodnot v kontrolním 
dvouhodinovém směsném vzorku v odečítacím období.

8.3 Producenti odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky – rtuti a jejích sloučenin 
ze zubních ordinací

1. MUDr. Alois Maloušek, Zahradní 230, Hrušovany nad Jevišovkou, povolení k vypouštění odpadních vod s 
obsahem amalgámu vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Znojmo rozhodnutím č. 81 z 
15.4.2004 pod č.j. Vod 24d2 4409/2004 - Ax.

Povinnosti: Každoročně budou termínu do 28.2. provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu 
předloženy doklady o likvidaci odpadů s obsahem amalgámu vyprodukovaných v ordinacích během 
předcházejícího roku.

2. MUDr. Hana Milošová, Anenská 211, Hrušovany nad Jevišovkou, povolení k vypouštění odpadních vod s 
obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v Brně rozhodnutím ze dne 26.6.2003 pod č.j. JMK 2209/2003 OŽPZ-Mo.
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Povinnosti: Každoročně budou termínu do 28.2. provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu 
předloženy doklady o likvidaci odpadů s obsahem amalgámu vyprodukovaných v ordinacích během 
předcházejícího roku.

9 Měření odpadních vod
9.1 Měření množství odpadních vod
Množství odpadních vod se stanovuje v souladu s § 19 zákona č. 274/2001 Sb. a §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 
428/2001 Sb. a to tak, že:

1. U producentů odpadních vod (odběratelů) je množství vypouštěných odpadních vod měřeno 
nepřímo a to vodoměrem osazeným na přípojce do objektu z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo 
výpočtem dle směrných čísel (pokud není osazen vodoměr), případně dopočtem o množství vody o 
vodu získanou z jiných zdrojů.

2. U čistírny odpadních vod je měřeno proteklé množství průtokoměrem

9.2 Měření znečištění odpadních vod
Měření znečištění odpadních vod se provádí prostřednictvím odběrů kontrolních vzorků a jejich rozborů. 
Rozbory vzorků provádí oprávněná laboratoř uvedená v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního 
prostředí ve svém Věstníku – dále jen akreditovaná laboratoř.



Město Hrušovany nad Jevišovkou                                                                                                KANALIZAČNÍ ŘÁD

Září 2010 stránka 24 z 35

10 Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním 
řádem

10.1 Kontrola dodržování kvality odpadních vod provozovatelem
1. Provozovatel kanalizace je oprávněn provádět kontroly dodržování ustanovení kanalizačního řádu u 

producentů odpadních vod. Za tímto účelem jsou odběratelé dle zákona povinni provozovatele vpustit 
do svých objektů.

2. Dle znění § 26, odst 1vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných 
kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se 
odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez 
jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O 
odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.

3. Zjistí-li provozovatel kanalizace porušení ustanovení kanalizačního řádu, bude o této skutečnosti 
informovat vodoprávní úřad a dále bude postupovat dle ustanovení „Všeobecných podmínek dodávky 
vody a odvádění odpadních vod“

11 Opatření při poruchách haváriích a mimořádných událostech
11.1 Matice vyrozumění
Matice vyrozumění je uvedena v kap. 3 (na začátku KŘ)

11.2 Provozní poruchy na kanalizační síti
Během provozu se může stá provozní porucha – ucpání kanalizace, proboření kanalizace, porušení kanalizační 
šachty či dešťové vpusti, poruchy čerpadel v čerpacích stanicích apod.

Poruchy čerpacích stanic jsou automaticky hlášeny přes GSM bránu na vybraná telefonní čísla zaměstnancům 
provozovatele. Ostatní poruchy se hlásí v sídle provozovatele.

11.3 Únik závadných látek do kanalizace
Po nahlášení je nutno vyhodnotit nebezpečnost látky její množství a čas způsobené nehody a podle situace 
činit opatření aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku a minimalizovat ovlivnění provozu ČOV a recipientu. Při 
větším rozsahu povolat na pomoc hasičský záchranný sbor. Pokud je podezření z trestného činu, došlo ke 
škodám nebo k ohrožení ŽP je nutno volat policii ČR.

11.4 Povodňové stavy
Při povodňových stavech v Jevišovce dochází k průniku vzduté hladiny do kanalizace a přes dešťový odlehčovač 
přitéká na ČOV. V těchto případech je nutno spolupracovat s povodňovou komisí a konat, jí vydaná, opatření.
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12 Přílohy kanalizačního řádu
12.1 Rozhodnutí Městského úřadu Znojmo ze dne 2. 2. 2009, č.j. MUZN 9466/2009 
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12.2 Grafická příloha – situace kanalizační sítě města Hrušovany nad Jevišovkou
Podrobná mapa se zaměřením jednotlivých stok, šachet a objektů je součástí pasportu kanalizace, 
tento je postupně digitalizován.

Uvedená grafická příloha vyznačuje významné objekty na síti a významné znečišťovatele nebo 
potencionální znečišťovatele.

BS AUTOGASTVÍN

MZ Spektrum
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ČOVČS2

ČS1

ČS6

ČS4
ČS3

BENZINA

Zubní ordinace 
Milošová

Zubní ordinace 
Maloušek


