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1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 
Název obce a příslušné stokové sítě: 

Obec Kamenec u Poličky – veřejná kanalizace 
 
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: 
5310-662411-00276804-3/1 
 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod 
do stokové sítě 
 

Vlastník kanalizace:    Obec Kamenec u Poličky 
Identifikační číslo:   00276804 
Sídlo:   Obec Kamenec u Poličky 
   Kamenec u Poličky 90 
  572 01 Kamenec u Poličky 

 
 
 

Provozovatel kanalizace:    Obec Kamenec u Poličky 
Identifikační číslo:   00276804 
Sídlo:   Obec Kamenec u Poličky 
   Kamenec u Poličky 90 

     572 01 Kamenec u Poličky 
 
 
 

Zpracovatel kanalizačního řádu: Obec Kamenec u Poličky 
Odborný zástupce provozovatele: Dušan Flídr 
Starosta obce:   Petr Šváb 
Zpracováno:   březen 2020 

 
 
 

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně 
příslušného vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička. 
 
 
 
Číslo jednací: …………………………………..….…..ze dne:……………………………… 
 
 
 
 
Razítko a podpis schvalujícího úřadu: 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod 

povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v 
určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby 
byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. 
Základní právní normy: 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění 

 Vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění 

 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 

2.1 Účel kanalizačního řádu 
 Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje 
producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody tak aby: 

 byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu 

 nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod 

 nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV 

 nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly 
odváděny plynule a bezpečně 

 Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností 
kanalizace v obci Kamenec u Poličky a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru 
znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, 
které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další 
podmínky provozu. 
 
2.2 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 

 Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem nebo 
smlouvou o odvádění odpadních vod je klasifikováno jako přestupek (fyzické osoby) 
nebo správní delikt (právnické a podnikající fyzické osoby) a podléhá sankcím §32, 
33 z.č.274/2001 Sb. 

 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. 

 Odvádění odpadních vod do kanalizace je možné pouze přes řádně zřízené 
kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes poklopy kanalizačních 
šachet je zakázáno. 

 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 
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případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před 
vstupem do kanalizace předčišťovat 

 Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo 
doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 

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

 Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 
povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to 
technicky možné. (§3 odst. 8 zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění. 

 Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (§ 
18 z.č.274/2001 Sb.) 

 
3. POPIS ÚZEMÍ 
3.1 Charakteristika lokality 
 Obec Kamenec u Poličky leží na severovýchodním okraji Českomoravské vysočiny, 
v Pardubickém kraji mezi městem Poličkou a obcí Sádek. Hlavní část obce leží v údolí Bílého 
potoka kolem silnice II. třídy č. 353 v nadmořské výšce kolem 555 m n. m. Samostatně 2 km 
na jih se rozkládá nejvýše položená část obce - osada Jelínek s nadmořskou výškou 654 m 
n.m. Severním okrajem katastru obce prochází železniční trať číslo 261 z Poličky do Žďárce 
u Skutče a silnice I. třídy č. 34. Velikost katastrálního území obce Kamenec u Poličky je 803 
ha. 
 
3 .2 Základní údaje 
 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) z území obce Kamenec u 
Poličky a ze Základní školy Sádek, která je umístěna v katastrálním území obce Sádek a je 
ve společném vlastnictví obcí Kamenec u Poličky a Sádek. 
 Splaškové odpadní vody z obce jsou odvedeny gravitační kanalizací do čerpacích 
stanic odpadních vod, odkud budou čerpány do kanalizačního systému města Poličky 
s následným čištěním na stávající čistírně odpadních vod Polička. 
 V únoru roku 2020 byla dokončena realizace stavby splaškové kanalizace na kterou 
jsou postupně připojovány jednotlivé nemovitosti. Připojení nemovitostí bude dokončeno 
v měsíci září 2020. 
 
V obci Kamenec u Poličky vznikají následující odpadní vody: 

a) odpadní vody od obyvatelstva – jedná se o splaškové vody z domácností. 

b) odpadní vody ze zařízení občansko-technické vybavenosti – vody splaškového 
charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit dle momentálního použití vody. Patří 
sem producenti odpadních vod ze sféry činností služeb a drobných řemesel, kde mohou 
být produkovány i technologické odpadní vody. 

c) odpadní vody z průmyslu – odpadní vody z průmyslové výroby do vybudované splaškové 
kanalizace v obci Kamenec u Poličky nejsou sváděny  
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4. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE 
4.1 Charakteristika kanalizační sítě 
 V obci Kamenec u Poličky je vybudována oddílná kanalizace. Jejím smyslem je 
zabezpečit bezpečné odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí napojením na 
stávající kanalizační systém města Polička a jejich následné čištění v souladu s požadavky 
dnešní legislativy na čistírně odpadních vod města Poličky. Součástí kanalizace je také 
odvod splaškových odpadních vod ze Základní školy v Sádku prostřednictvím čerpací 
stanice a výtlačného vedení ČSOV ZŠ. 
 
Základní parametry kanalizační sítě a rozdělení na jednotlivé části:   
a) Splašková kanalizace   
     6 206,70 m gravitační kanalizace PP UR2 DN 250 
     1 113,40 m gravitační kanalizace PP UR2 DN 300 

47,80 m bezpečnostních přepadů PP UR2 DN 250 
265 ks revizní šachty DN 1000 

b) Ćerpací stanice odpadních vod a výtlak do čistírny odpadních vod města Poličky  
   ČSOV A 
   ČSOV B 
   ČSOV C, 

1 287,70 m výtlačného potrubí PE DN 90 z ČSOV 
     267,50 m přivaděč na ČOV PE DN 90 
c) Přípojky nízkého napětí pro čerpací stanice 
    : 28,50 m ČSOV A 
     78,30 m ČSOV B 
     33,10 m ČSOV C 
d) Veřejná část kanalizačních přípojek 
     1 102,70 m gravitační kanalizace PP UR2 DN 150 
          96,40 m gravitační kanalizace PP UR2 DN 200 
          189 ks revizní šachty DN 400 
          ČSOV ZŠ Sádek 
     74,90 m výtlačného potrubí PE DN 50 z ČSOV ZŚ 
     30,70 m výtlačného potrubí PE DN 50 z čp. 57 
 
Splašková kanalizace 
 Splašková gravitační kanalizace odvádí splaškové odpadní vody do čerpacích stanic 
odpadních vod, odkud jsou čerpány do stávajícího kanalizačního systému města Polička. 
Trasa gravitační kanalizace vede převážně v zahradách podél Bílého potoka, v místních 
komunikacích a v komunikaci II. třídy, která je ve správě Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje.  
 Potrubí gravitační kanalizace je z plastových materiálů potrubí z polypropylenu Ultra 
Rib 2 PP SN 12 v dimenzi DN250 a DN300. Výškové umístění gravitační kanalizace je 
provedeno s ohledem na gravitační přípojky z jednotlivých nemovitostí. Na kanalizačních 
stokách jsou umístěny revizní a lomové šachty dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační 
přípojky.  
 Kanalizační systém kříží tok Bílého potoka (ČHP 4-15-01-010). Křížení gravitační 
kanalizace s potokem je provedeno protlakem s ocelovou chráničkou (DN400, DN500), 
v jednom případě překopem také s použitím chráničky s opevněním břehů a dna. Chráničky 
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budou uloženy s krytím min. 1,0 m pod pevným dnem vodního toku. Potrubí v chráničkách 
jsou uloženy na kluzných objímkách z PE. Oba konce chrániček jsou ukončeny gumovou 
manžetou. Křížení je označeno orientačnímu sloupky hnědo-bíle pruhovanými. 
 Ze všech čerpacích stanic odpadních vod nebo revizních šachet na gravitační 
kanalizaci jsou zřízeny bezpečnostní přepady do vodoteče – Bílého potoka. Bezpečnostní 
přepady dimenze DN250 jsou výškově osazeny nad nátokovým potrubím tak, aby nemohla 
být zaplavena nejnižší kanalizační přípojka na dané stoce. Vyústění bezpečnostního přepadu 
do toku je přes vyústní objekt. Ten je zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Na konci 
potrubí je osazena zpětná klapka. 
 
Čerpací stanice odpadních vod a výtlak do čistírny odpadních vod města Poličky 
 Vzhledem k členitosti terénu jsou v obci vybudovány 3 čerpací stanice odpadních vod 
(ČSOV A, ČSOV B, ČSOV C). Z čerpacích stanic odpadních vod jsou splaškové vody 
čerpány výtlačným řadem z PE100RC - D90 do stávajícího kanalizačního systému města 
Polička. Trasa výtlačného řadu je vedena v souběhu s gravitační kanalizací. Křížení vodního 
toku je provedeno protlakem s ochranou trubkou z PE100- D160. Předávacím místem 
odpadních vod kanalizační šachta číslo 63/2012, která je vlastnictví Města Poličky a je 
umístěna na pozemky p.č. 6201/1 v Katastrálním území Polička.  
 Čerpací stanice odpadních vod je podzemní objekt s technologickým vybavením – 2 
ponorná čerpadla se šroubovým odstředivým kolem čerpadla se 100%-ní rezervou (1+1). 
Technologické vybavení je umístěno v betonové prefabrikované šachtě. Gravitační nátok do 
jímky je zaústěn do česlicového koše. Koš je po naplnění vytažen obsluhou pomocí jeřábku 
a ručně vyčištěn nebo jeho obsah je vyklopen do připraveného kontejneru s odvozem na 
skládku. V šachtě je umístěno technologické vybavení - ponorné čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem s vysokou odolností proti ucpávání s průchodností oběžným kolem o 
průchodnosti min. 50 mm, přímým rozběhem. Součástí čerpací stanice jsou plovákový 
snímače hladiny a armatury na výtlačném potrubí od čerpadel. 
 
Přípojky nízkého napětí pro čerpací stanice 
 Pro napájení čerpacích stanic odpadních vod je pro každou z nich vybudována 
přípojka nízkého napětí. Je vždy napojena na stávající rozvodné vedení v obci a zakončena 
v samostatném elektroměrovém rozvaděči umístěném vedla technologického rozvaděče u 
každé čerpací stanice. 
 
Veřejná část kanalizačních přípojek 
 Veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v obci Kamenec u 
Poličky jsou realizovány z trubek a tvarovek typu z potrubí z polypropylenu Ultra Rib 2 PP SN 
12 v dimenzi DN150 a DN200. Veřejná část kanalizační přípojky je ukončena plastovou 
revizní šachtou DN400 s pojezdným nebo pochůzným poklopem. Revizní šachta je 
přednostně umístěna na veřejně přístupné místo na hranici vlastnictví pozemků – majitel 
nemovitosti a obec Kamenec u Poličky. 
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4.2 Rozdělení a technický popis kanalizačních stok 
 

 Dimenze, druh  a délka potrubí       

Gravitační potrubí  Tlakové potrubí 
označení stoky 

DN 300 
[m] 

DN 250 [m] DN 90 [m]
DN 50 
[m] 

délka celkem 
[m] 

A (DN 300)  494,30        494,30

A (DN 250)    92,20      92,20

A1    169,30      169,30

A1.1    293,20      293,20

A1.2    192,50      192,50

A2    42,60      42,60

A3    326,30      326,30

A3.1    345,80      345,80

A3.1A    58,40      58,40

A4    49,30      49,30

A5 (DN 300)  66,70        66,70

A5 (DN 250)    453,30      453,30

A5.1    94,10      94,10

A5.2    106,50      106,50

A5.3    15,40      15,40

A6    379,30      379,30

A6.1    102,70      102,70

A6.2    164,60      164,60

celkem stoky A  561,00 2 885,50      3 446,50

                 

B (DN 300)  552,40        552,40

B (DN 250)    580,60      580,60

B1    94,10      94,10

B2    433,70      433,70

B2.1    20,70      20,70

B2.2    276,20      276,20

B3    201,10      201,10

B4    173,30      173,30

B4.1    87,70      87,70

B5    34,80      34,80

B6    147,10      147,10

B6.1    11,90      11,90
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B7    39,60      39,60

celkem stoky B  552,40 2 100,80      2 653,20

                 

C    513,00      513,00

C1    377,90      377,90

C1.1    76,70      76,70

C1.2    141,80      141,80

C2    63,20      63,20

celkem stoky B    1 172,60      1 172,60

                 

VA ‐ výtlak ČSOV A   

  

VB ‐ výtlak ČSOV B   

  
VC ‐ výtlak ČSOV C   

  

1 287,70

  

1 287,70

Výtlak ČSOV ZŠ Sádek   
   74,90  74,90

Výtlak od čp. 57   

   30,70   

Přivaděč k předávacímu místu      267,50    267,50

celkem výtlačné potrubí      1 555,20 105,60  1 630,10

             

Bezpečnostní přepad ČSOV A    11,70      11,70

Bezpečnostní přepad ČSOV B    5,10      5,10

Bezpečnostní přepad ČSOV C    31,00      31,00

celkem bezpečnostní přepady    47,80      47,80

             

Celkem  1 113,40 6 206,70 1 555,20 105,60 
 7 320,10 1 660,80  8 950,20

 
Přílohou kanalizačního řádu je grafická příloha s vyznačením umístění a trasy všech 

kanalizačních stok. 
 
4.3 Popis čerpacích stanic odpadních vod 
 Základním parametrem pro provoz čerpacích stanic je požadavek provozovatele 
čistírny odpadních vod v Poličce na zajištění maximálního průtoku 4 l/sec do kanalizačního 
systému města Polička. Pro zajištění tohoto parametru budou čerpadla v čerpacích stanicích 
blokována tak, aby nemohlo čerpat více čerpadel v souběhu. 
 Řízení čerpacích stanic je zajištěno automatickým režimem s dálkovým dohledem a 
možností ovládání provozu prostřednictvím dispečinku na pracovišti čistírny odpadních vod 
v Poličce. Manuálně lze čerpací stanice ovládat také z technologického rozvaděče u každé 
stanice. 
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ČSOV A 
 Jedná se o podzemní objekt, technologické vybavení (čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem v počtu 1+1 ks jako 100% rezerva) je umístěno v betonové šachtě se 
třemi poklopy. Vnitřní průměr šachty je 2500 mm. Celková výška šachty je 6,2 m. Ve stropě 
stanice jsou zřízeny celkem tři vstupní otvory – dva o rozměrech 600×600 mm a jeden o 
rozměrech 600×900 mm. Všechny vstupní otvory jsou opatřeny uzamykatelnými 
vodotěsnými poklopy. 
 V šachtě je umístěno technologické vybavení - ponorné čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem s vysokou odolností proti ucpávání s oběžným kolem o průchodnosti 
50mm s vysokou odolností proti ucpávání, se zabudovanou tepelnou ochranou statoru 
(bimetaly), kabelem a spouštěcím zařízením (spojovací patkové koleno, horní držák vodících 
trubek a řetěz z korozivzdorné oceli). Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro 
kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Elektromotor čerpadla je tzv.v  mokrém provedení a 
má vlastní vnitřní chlazení. 
 Součástí čerpací stanice jsou plovákový snímače hladiny, armatury na výtlačném 
potrubí od čerpadel. V šachtě jsou osazeny dva nástěnné žebříky a pochůzná lávka. Při 
čerpání nesmí trvale hladina čerpaného media klesnout pod úroveň horního víka 
elektromotoru čerpadla. 
 ČSOV A není vybavena bezpečnostním přepadem, bezpečnostní přepad je proveden 
z revizní šachty před nátokem do ČSOV A. 
 
Technické údaje o čerpadle 
 Čerpané množství a výška Q = 4,0 l/s, H = 31,0 m 
 Čerpané medium  splašková voda  
 Teplota media   max. 40° C 
 Výkon elektromotoru  4,8 kW 
 Jmenovitý proud  9,3 A 
 Druh krytí   IP 68 
 Patkové koleno  DN 80 
 Průchodnost oběžným kolem 50 mm – bezbariérová 
 Hmotnost čerpadla  97 kg 
 
Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu 
 Skříň     šedá litina GG 20 
 Oběžné kolo    korozivzdorná CrNiMo ocel 
 Sací kužel    chromová litina 
 O-kroužek    nitrilová pryž 
 Těsnění hřídele   dvojitá mech. ucpávka na straně čerp. media  SiC/SiC 
 
Příslušenství: 
 - držák vodicích trubek pro čerpadla a dvojce vodících trubek – korozivzdorná ocel
 - patkové koleno (2 ks) DN80, PN 16, materiál šedá litina GG 20  
 - řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm (2 kusy), každý v délce 8 m (EN 763) 
 - vyhodnocovací relé vlhkosti (2 ks) 
 - nerezový svařenec + armatury na výtlaku od čerpadel: 

• POTRUBÍ NEREZ DN 80    14,0 m 
• ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA DN80   2 ks  
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• Š - UZÁVĚR DN80     3 ks  
• B - KONCOVKA B     1 ks  
• PR - PŘÍRUBA Z NEREZOVÉ OCELI DN80 6 ks 
• X - PŘÍRUBA SLEPÁ DN80   1 ks 
• LN - LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE D90  1 ks 
• OP - OTOČNÁ PŘÍTUBA PE D90   1 ks 
• T-KUS DN80/DN80 - nerez   3 ks 

 - pochůzná lávka (délka 2500mm, šířka 700mm) - kompozit 
 - zábradlí (délka 2 x 2500mm, výška 1100mm) - kompozit 
 - žebřík délka 5,5m - kompozit 
 - nátokový česlicový nerezový koš Ø 0,5m, výška 0,7m, velikost průlin 25mm včetně 
 nerezového zákrytu nátoku do koše 
 - držák vodicích trubek, dvojce vodících trubek pro koš - korozivzdorná ocel 
 - přenosné zvedací zařízení (jeřábek) pro vytažení koše a čerpadel 
 
ČSOV B 
 Jedná se o podzemní objekt, technologické vybavení (čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem v počtu 1+1 ks jako 100% rezerva) je umístěno v betonové šachtě se 
třemi poklopy. Vnitřní průměr šachty je 2500 mm. Celková výška šachty je 4,9 m. Ve stropě 
stanice jsou zřízeny celkem tři vstupní otvory – dva o rozměrech 600×600 mm a jeden o 
rozměrech 600×900 mm. Všechny vstupní otvory jsou opatřeny uzamykatelnými 
vodotěsnými poklopy. 
 V šachtě je umístěno technologické vybavení - ponorné čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem s vysokou odolností proti ucpávání s oběžným kolem o průchodnosti 50 
mm. s vysokou odolností proti ucpávání, se zabudovanou tepelnou ochranou statoru 
(bimetaly), kabelem a spouštěcím zařízením (spojovací patkové koleno, horní držák vodících 
trubek a řetěz z korozivzdorné oceli). Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro 
kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Elektromotor čerpadla je tzv.v  mokrém provedení a 
má vlastní vnitřní chlazení. 
 Součástí čerpací stanice jsou plovákový snímače hladiny, armatury na výtlačném 
potrubí od čerpadel. V šachtě jsou osazeny dva nástěnné žebříky a pochůzná lávka. Při 
čerpání nesmí trvale hladina čerpaného media klesnout pod úroveň horního víka 
elektromotoru čerpadla. 
 ČSOV B není vybavena bezpečnostním přepadem, bezpečnostní přepad je proveden 
z revizní šachty před nátokem do ČSOV B. 
 
Technické údaje o čerpadle 
 Čerpané množství a výška Q = 4,0 l/s, H = 17,1 m 
 Čerpané medium splašková voda  
 Teplota media max. 40° C 
 Výkon elektromotoru 3,0 kW 
 Jmenovitý proud 7,8 A 
 Druh krytí IP 68 
 Patkové koleno DN 65 
 Průchodnost oběžným kolem 50 mm – bezbariérová 
 Hmotnost čerpadla 52 kg 
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Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu 
 Skříň  šedá litina GG 20 
 Oběžné kolo  korozivzdorná CrNiMo ocel 
 Sací kužel  chromová litina 
 O-kroužek  nitrilová pryž 
 Těsnění hřídele  dvojitá mech. ucpávka na straně čerp. media  SiC/SiC 

 
 Příslušenství: 
 - držák vodicích trubek pro čerpadla, dvojce vodících trubek – korozivzdorná ocel 
 - patkové koleno (2 ks) DN65, PN 16, materiál šedá litina GG 20  
 - řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm (2 kusy), každý v délce 7 m (EN 763) 
  vyhodnocovací relé vlhkosti (2 ks) 
 - nerezový svařenec + armatury na výtlaku od čerpadel: 

• POTRUBÍ NEREZ DN 80    10,0 m 
• ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA DN80   2 ks  
• Š - UZÁVĚR DN80     3 ks  
• B - KONCOVKA B     1 ks  
• PR - PŘÍRUBA Z NEREZOVÉ OCELI DN80 4 ks 
• R – REDUKCE Z NEREZOVÉ OCELI DN80/65 2 ks 
• X - PŘÍRUBA SLEPÁ DN80   1 ks 
• LN - LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE D90  1 ks 
• OP - OTOČNÁ PŘÍTUBA PE D90   1 ks 
• T-KUS DN80/DN80 - nerez   3 ks 

 - pochůzná lávka (délka 2500mm, šířka 700mm) – kompozit 
 - zábradlí (délka 2 x 2500mm, výška 1100mm) - kompozit 
 - žebřík dl. 4,1m - kompozit 
 - nátokový česlicový nerezový koš Ø 0,5m, výška 0,7m, velikost průlin 25mm včetně 
 nerezového zákrytu nátoku do koše 
 - držák vodicích trubek, dvojce vodících trubek pro koš - korozivzdorná ocel  
 - přenosné zvedací zařízení (jeřábek) pro vytažení koše a čerpadel  
 
ČSOV C 
 Jedná se o podzemní objekt, technologické vybavení (čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem v počtu 1+1 ks jako 100% rezerva) je umístěno v betonové šachtě se 
třemi poklopy. Vnitřní průměr šachty je 2500 mm. Celková výška šachty je 4,8 m. Ve stropě 
stanice jsou zřízeny celkem tři vstupní otvory – dva o rozměrech 600×600 mm a jeden o 
rozměrech 600×900 mm. Všechny vstupní otvory jsou opatřeny uzamykatelnými 
vodotěsnými poklopy. 
 V šachtě je umístěno technologické vybavení - ponorné čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem s vysokou odolností proti ucpávání s oběžným kolem o průchodnosti 50 
mm. s vysokou odolností proti ucpávání, se zabudovanou tepelnou ochranou statoru 
(bimetaly), kabelem a spouštěcím zařízením (spojovací patkové koleno, horní držák vodících 
trubek a řetěz z korozivzdorné oceli). Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro 
kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Elektromotor čerpadla je tzv.v  mokrém provedení a 
má vlastní vnitřní chlazení. 
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 Součástí čerpací stanice jsou plovákový snímače hladiny, armatury na výtlačném 
potrubí od čerpadel. V šachtě jsou osazeny dva nástěnné žebříky a pochůzná lávka. Při 
čerpání nesmí trvale hladina čerpaného media klesnout pod úroveň horního víka 
elektromotoru čerpadla. 
 ČSOV C je vybavena bezpečnostním přepadem z potrubí DN250. 
 
Technické údaje o čerpadle 
 Čerpané množství a výška Q = 3,1 l/s, H = 5,6 m 
 Čerpané medium  splašková voda  
 Teplota media   max. 40° C 
 Výkon elektromotoru  0,75 kW 
 Jmenovitý proud  4,1 A 
 Druh krytí   IP 68 
 Patkové koleno  DN 65 
 Průchodnost oběžným kolem 50 mm – bezbariérová 
 Hmotnost čerpadla  52 kg 
 
 
Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu 
 Skříň     šedá litina GG 20 
 Oběžné kolo    korozivzdorná CrNiMo ocel 
 Sací kužel    chromová litina 
 O-kroužek    nitrilová pryž 
 Těsnění hřídele   dvojitá mech. ucpávka na straně čerp. media  SiC/SiC 
 
Příslušenství: 
 - držák vodicích trubek pro čerpadla, dvojce vodících trubek – korozivzdorná ocel 
 - patkové koleno (2 ks) DN65, PN 16, materiál šedá litina GG 20  
 - řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm (2 kusy), každý v délce 7 m (EN 763) 
 - vyhodnocovací relé vlhkosti (2 ks) 
 - nerezový svařenec + armatury na výtlaku od čerpadel: 

• POTRUBÍ NEREZ DN 80    10,0 m 
• ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA DN80   2 ks  
• Š - UZÁVĚR DN80     3 ks  
• B - KONCOVKA B     1 ks  
• PR - PŘÍRUBA Z NEREZOVÉ OCELI DN80 4 ks 
• R – REDUKCE Z NEREZOVÉ OCELI DN80/65 2 ks 
• X - PŘÍRUBA SLEPÁ DN80   1 ks 
• LN - LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE D90  1 ks 
• OP - OTOČNÁ PŘÍTUBA PE D90   1 ks 
• T-KUS DN80/DN80 - nerez   3 ks 

 - pochůzná lávka (délka 2500mm, šířka 700mm) - kompozit 
 - zábradlí 2 ks (délka 2 x 2500mm, výška 1100mm) - kompozit 
 - žebřík dl. 4,5m - kompozit 
 - nátokový česlicový nerezový koš Ø 0,5m, výška 0,7m, velikost průlin 25mm včetně 
 nerezového zákrytu nátoku do koše 
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 - držák vodicích trubek, dvojce vodících trubek pro koš (korozivzdorná ocel) 
  
4.4 Akumulace čerpacích stanic odpadních vod 
 

Nátok OV za den (m3) akumulace (hod) 
ČSOV 

akumulace v ČSOV 
a potrubí (m3) PRŮM. MAX. PRŮM. MAX. 

A 82,0 39,1 58,7 50,3 33,5 

B 40,9 29,1 43,7 33,7 22,5 

C 14,2 12,3 18,4 27,8 18,6 

  
Akumulace je uvažována včetně zaplavení části gravitačního potrubí. Požadovaná 

minimální akumulace 8 hodin je dodržena. 
 
4.5 Čerpací stanice Základní škola Sádek 
 U Základní školy v Sádku není možné odvést splaškové vody gravitačně, proto je zde 
provedena čerpací stanice. 
 Jedná se o podzemní objekt s akumulačním prostorem pro vody vyprodukované za 
12 a více hodin. Technologické vybavení se skládá ze dvou objemových čerpadel 
s mělničem pevných částic se 100%-ní rezervou (1+1), dále z plovákových snímačů hladiny 
a armatury na výtlačném potrubí. Použitá vřetenová objemová čerpadla dodávají množství 
0,7 l/s při příkonu 1,5 kW. Vybavení je umístěno v betonové prefabrikované šachtě se třemi 
vodotěsnými uzamykatelnými poklopy. Vnitřní průměr šachty je 2500 mm. Pro vstup obsluhy 
je v šachtě umístěn žebřík. Gravitační nátok do šachty je zaústěn do nerezového česlicového 
koše. Koš je po naplnění vytažen obsluho pomocí jeřábku a ručně vyčištěn nebo je jeho 
obsah vyklopen do kontejneru s odvozem na skládku. Pro provoz a řízení technologie 
čerpání odpadních vod je u čerpací stanice umístěn nadzemní rozvaděč s umístěnými 
napájecími a řídícími prvky. Přívod elektrické energie je proveden kabelovým vedením 
z napájecího rozvaděče v budově školy. 
 
5 . POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE 
 Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení vodního 
hospodářství, čj. KrÚ 14084/2020 ze dne 11. 2. 2020 bylo vydáno povolení k provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
6 . SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 
 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí 
být zabráněno (v souladu se z.č. 254/2001 Sb.) 
 
Zvlášť nebezpečné látky 

• Organohalogenové, organofosforové a organocínové sloučeniny 
• Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 

mutagenní a teratogenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou 
žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo 
zprostředkovaně přes vodní prostředí 
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• Rtuť a její sloučeniny 
• Kadmium a jeho sloučeniny 
• Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 
• Syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu 
• Kyanidy 
 

Nebezpečné látky 
• Metaloidy,kovy a jejich sloučeniny-zinek, měď, nikl, chróm, olovo, selen, arzen, 

antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, 
telur, stříbro 

• Biocidy a jejich deriváty 
• Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu 

pocházející z vodního prostředí 
• Toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit 

obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné 
• Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 
• Fluoridy 
• Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu 
• Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany 
• Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových 

vod 

 
 Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami (příloha č.1 k zákonu č. 
254/2001 Sb.) nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do 
kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, 
zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité 
zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být 
dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní 
záznamy o této činnosti. 
 V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné 
látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb. 
 
7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO 
KANALIZACE 
 Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na ČOV se 
nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje. Míra znečištění je dána jejich původem. 
Jakost vypouštěných vod v jednotlivých ukazatelích však nesmí překročit hodnoty stanovené 
v kap. 7.3. 
 Nejvyšší přípustná míra znečištění pro průmyslové odpadní vody, popř. odpadní vody 
z drobných provozoven a služeb vypouštěné do kanalizace je stanovena s ohledem na 
kapacitu ČOV, požadavky na kvalitu produkovaných čistírenských kalů z hlediska jejich 
dalšího využití a nutnost zabezpečení odvádění odpadních vod v takové kvalitě, aby bylo 
vyloučeno případné poškození či omezování průtočnosti kanalizace. 
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7.1 Odpadní vody vypouštěné do kanalizace 
 V souvislosti s dokončením stavby splaškové kanalizace v obci, která zajišťuje 
přivedení odpadních vod z odkanalizovaného území na ČOV Polička, je povinností 
producentů splaškových vod (v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb.) vyřadit z 
provozu předčisticí zařízení (domovní ČOV, septiky), přes která jsou v současné době 
vypouštěny odpadní vody do veřejné kanalizace a napojit se přímo na splaškovou 
kanalizaci. 
 
7.2 Odpadní vody z občansko – technické vybavenosti 
a) Producenti odpadních vod se zbytkovým obsahem ropných látek 
 Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami musí být před vstupem do 
kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551, ČSN EN 858), případně u 
drobných zdrojů znečištění v kanalizační sorpční vpusti. V případě obce Kamenec u Poličky 
by se mohlo jednat o vody z areálu kovovýroby firmy Kytos a objekty drobného podnikání – 
autoopravny. 
 Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným 
provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné 
legislativě týkající se nakládání s odpady. Minimálně 1 x za rok musí být provedena kontrola 
jakosti předčištěných odpadních vod s analýzou kontrolního vzorku. 
 Hodnoty zbytkového obsahu ropných látek (vyjádřeno ukazatelem C10-C40) v 
předčištěných vodách musí splňovat limit 10 mg/l. 
 
b) Producenti odpadních vod se zbytkovým obsahem tuků a olejů 
 Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných 
tuků, musí být před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu předčištěny v odlučovači 
tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a 
provozními problémy. Z hlediska kanalizace obce Kamenec u Poličky se jedná o provoz 
restaurace v obci Kamenec u Poličky, provoz školní kuchyně v Základní škole v Sádku a 
pouze sezónní provoz občerstvení v letním areálu Pod Lipou v Kamenci u Poličky. 
 Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto 
zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji. 
 Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným 
provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné 
legislativě týkající se nakládání s odpady. 
 Hodnoty zbytkového obsahu tuků (vyjádřeno ukazatelem EL) v předčištěných 
vodách musí splňovat limit 100 mg/l. 
 Pro stravovací provozy s denní produkcí jídel 100 a více se požaduje předčištění v 
gravitačním lapači tuků, pro stravovací provozy s kapacitou 50 až 100 jídel se doporučují 
lapače poddřezové. 

 
7.3 Odpadní vody vypouštěné do kanalizace 

Pro všechny znečišťovatele vypouštějící odpadní vody do kanalizace odvádějící 
odpadní vody na ČOV platí následující koncentrační limity, pokud není v kap. 7.1.- 7.2 
stanoveno jinak. 

Ukazatel znečištění Jednotka Limitní hodnoty znečištění 

BSK5 mg/l 400 
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CHSKCr mg/l 800 

NL mg/l 350 

EL mg/l 80 

C10-C40 mg/l 10 

N-NH4 mg/l 45 

Celkový fosfor mg/l 15 

Celkový dusík mg/l 60 

Chloridy mg/l 250 

Sírany mg/l 200 

Kyanidy celkové mg/l 0,2 

Kyanidy toxické mg/l 0,1 

Tenzory aniontové mg/l 10 

RAS mg/l 1000 

Fenoly mg/l 10 

Reakce vody - 6 - 9 

Teplota vody °C 40 

Rtuť mg/l 0,02 

Měď mg/l 0,5 

Nikl mg/l 0,3 

Chrom celkový mg/l 0,3 

Chrom šestimocný mg/l 0,05 

Olovo mg/l 0,1 

Arsen mg/l 0,1 

Zinek mg/l 1 

Selen mg/l 0,05 

Kadmium mg/l 0,01 

AOX mg/l 0,1 

PAU mg/l 0,05 

PCB mg/l 0,005 
Uvedené limitní hodnoty znečištění jsou max. koncentrační limity pro 2 hod. směsný vzorek. 

 
7.4 Drtiče odpadů 

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do 
tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský 
odpad je podle. vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 
01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 



18 

a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v 
platném znění. 

Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje 
vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich 
čištění. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do 
veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem 
(výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí 
provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s 
uzavřenou smlouvou. 

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace vypouštění odpadních vod do 
kanalizace v rozporu s ustanoveními kap. 7.1 – 7.5 kanalizačního řádu, 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 z.č. 
274/2001 Sb. a § 14 z.č. 428/2001 Sb. Obecní úřad s rozšířenou působností uplatňuje 
sankce dle § 32 – 35 z.č. 274/2001 Sb. 

 
8. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

Za účelem měření množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace je součástí 
kanalizační stokové sítě měrná šachta, která je umístěna na výtlačném řadu v blízkosti 
ČSOV C. 

Měrná šachta slouží pro umístění indukčního průtokoměru, kterým je měřeno 
množství čerpaných odpadních vod z kanalizačního systému obce Kamenec u Poličky do 
kanalizačního systému města Poličky a následně do čistírny odpadních vod Polička. 

Pomocí dálkového přenosu dat na dispečink ČOV Polička, je na dispečinku možné 
nejen ovládat celý systém čerpání odpadních vod a zároveň je zde aktuální přehled o 
předávaném množství odpadních vod. Provozovatel splaškové kanalizace odpovídá za 
pravidelnou kalibraci měřidla. 

 
9. KONTROLA JAKOSTI ODPADNÍCH VOD 
9.1 Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace. 

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 
kanalizačním řádem. Producent je povinen v rozsahu stanoveném v kanalizačním řádu 
kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – kap.9.3. 
 
9.2 Kontrola odpadních vod prováděná provozovatelem 

Provozovatel provádí vlastní namátkovou kontrolu odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace. V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační 
přípojkou do stokové sítě odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce 
znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, 
ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti. V 
případě zjištění kvality odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem je nedovolené 
vypouštění řešeno v souladu se smlouvou o odvádění odpadních vod. 

V případě indikace nežádoucích látek ve vodách přiváděných na ČOV nebo 
podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, 
se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě. 

Obec Kamenec u Poličky se zavazuje při předávání odpadních vod do kanalizace 
města Poličky přiměřeně se řídit § 18, odst. 2) a 3) zákona č. 274/2001 Sb. 
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Zavazuje se předávat do kanalizace města Poličky odpadní vody v kvalitě, která 
nepřekročí limity znečištění odpadních vod stanovené platným Kanalizačním řádem města 
Poličky. O případných změnách limitů znečištění odpadních vod stanovených platným 
Kanalizačním řádem města Poličky je povinen tento informovat vlastníka bez zbytečného 
odkladu. Obec Kamenec u Poličky je vázána plněním těchto změněných limitů znečištění 
odpadních vod až po obdržení informace ze strany města Poličky nebo provozovatele 
kanalizace města Poličky.  

Obec Kamenec u Poličky se zavazuje zajišťovat kontrolu kvality předávaných 
odpadních vod, a to odběry a rozbory dvouhodinových směsných vzorků v následující 
četnosti a rozsahu: 
2x ročně (1x za kalendářní pololetí), rozsah analýzy: pH, CHSKCr, BSK5, NL; 
2x ročně (1x za kalendářní pololetí), rozsah analýzy: pH, CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, Nanorg., 

Nc, Pc, EL, C10-C40 

Vzorky budou odebírány na předávacím místě, šachta č. 63/2012 na pozemku 
parcela číslo 6201/1 v Katastrální území Polička. Odběr a analýza vzorků musí být 
provedena akreditovanou laboratoří. Protokoly rozborů předloží obec Kamenec u Poličky do 
4 týdnů od odběru vzorku provozovateli kanalizace města Poličky. V případě, že na základě 
rozborů bude zjištěno, kvalita předávané vody je v rozporu s Kanalizačním řádem města 
Poličky, je vlastník kanalizace v obci Kamenec u Poličky povinen neprodleně zajistit nápravu 
závadného stavu. 
 
9.3 Rozsah a podmínky kontroly prováděné producenty odpadních vod 

V souladu s § 18 odst. 2) z.č. 274/2001 Sb. provádí vybraní odběratelé odběry a 
rozbory vzorků vypouštěných vod, a to za následujících podmínek. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže 
nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění 
vypouštěných odpadních vod do kanalizace (z.č. 274/2001 Sb., §33, odst.6, písm.i). 

Pro stávající i případné nové producenty, kterým je stanovena povinnost kontroly 
odpadních vod vypouštěných do kanalizace, platí následující ustanovení: 

• Kontrolní odběrový profil musí být zvolen tak, aby byl zaručen odběr 
reprezentativního vzorku vypouštěných vod. Pokud jsou vypouštěné odpadní vody 
předčišťovány (odlučovače tuků, ropných látek apod.), jsou kontrolní vzorky 
odebírány na odtoku z předčisticího zařízení. 

• Vzorky odebírají pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou prokazatelně 
proškolení v odběru vzorků. Analýzy kontrolních vzorků jsou prováděny 
akreditovanou laboratoří, výsledky rozborů budou do 4 týdnů od data provedení 
odběru vzorku zasílány provozovateli kanalizace. 

 
9.4 Doplňující ustanovení 
Provozovatel kanalizace je oprávněn na základě nově zjištěných skutečností: 

1. změnit rozsah a podmínky kontroly jakosti odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace stanovené v kap. 9.1 

2. rozšířit seznam znečišťovatelů, kteří jsou povinni provádět kontrolu odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace města v případě, že : 
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• bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u 
znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena 

• dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie 
u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do 
kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale 
nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování limitů kanalizačního řádu 
 
Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření 

skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Změny budou zpracovány formou 
doplňku kanalizačního řádu. 
 
10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH 
Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě. 

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují na 
Obecním úřadě v Kamenci u Poličky nebo na telefonním čísle starosty obce 731 612 067. 
Obec Kamenec u Poličky odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. 

Podezření na přítok nepřípustně znečištěných odpadních vod se řeší ve spolupráci 
s obsluhou ČOV Polička a v koordinaci s odborným zástupcem provozovatele splaškové 
kanalizace obce Kamenec u Poličky. 
 
Havárie ve smyslu z.č. 254/2001 Sb. 
Havárií se rozumí: 

• Mimořádné závažné zhoršení jakosti vody. Toto zhoršení je zpravidla náhlé, 
nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, 
vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popř. mimořádným hynutím 
ryb v toku. 

• Mimořádné závažné ohrožení jakosti vody – ohrožení vzniklé neovladatelným 
vniknutím látek, které nejsou odpadními vodami, popř. odpadních vod, v jakosti 
nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s 
povrchovou nebo podzemní vodou. Dále se za mimořádné závažné ohrožení jakosti 
vod považují případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí 
předcházejí a případy úniku ropných látek, popř. radioaktivních zářičů a odpadů, ze 
zařízení k jejich zachycování, skladování, dopravě a odkládání. 

 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách stanovuje ohlašovací povinnost tomu, kdo způsobí 

nebo zjistí havárii. Havárie se ohlašuje Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo Policii 
ČR, případně správci povodí. Tyto orgány dále informují vodoprávní úřad a ČIŽP. V 
kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, 
včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil. Řízení prací při 
zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje 
správce povodí. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést 
nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil. 

 

Organizace Telefon 

Záchranná služba 155 



Hasiči 150 

Policie 158 

Obecní úřad Kamenec u Poličky 461 724 517 

Starosta obce Kamenec u Poličky 731 612 067 

Odborný zástupce provozovatele kanalizace 602 356 466 

Čistírna odpadních vod Polička 461 725 516 

 721 747 541 

Městský úřad Polička, vodoprávní úřad 461 723 852 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 466 026 425 

ČIŽP OI Hradec Králové, havarijní služba 731 405 205 

Povodí Moravy, s.p., havarijní a povodňová pohotovost 541 211 737 

Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Perštejnem 566 550 286 
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 Provozovatel kanalizace spolupracuje v případě havárie související s provozem 
kanalizace s pracovníky výše uvedených organizací. S využitím dostupných prostředků 
postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. 
Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků znečištěné 
vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel 
zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní 
odtok odpadních vod. 

Provozovatel spolupracuje při šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy 
nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis. Za účelem zjištění původce 
havárie jsou pracovníci provozovatele kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo 
stavby, na nichž se kanalizace nachází (z.č. 274/2001 Sb.). 
 
11. ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být 
odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a 
ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry 
znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do 
kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu, přičemž toto povolení může být uděleno jen 
za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající 
kanalizačnímu řádu. 
 
Povinností provozovatele je mimo jiné: 

• v případě vypouštění odpadních vod od producentů do kanalizace poskytnout návrh 
smlouvy o odvádění odpadních vod, stanovit limity množství a znečištění 
vypouštěných odpadních vod, příp. množství srážkových vod 

• dodržovat způsob a četnost kontroly limitů sledovaných ukazatelů odpadních vod 
vypouštěných z kanalizace resp. z ČOV 
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Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu je 
mimo jiné: 

• neprodleně oznámit zavádění nových technologií výroby, které produkují odpadní 
vody 

• neprodleně oznámit jakékoliv změny ve stávajících technologiích výroby, které ovlivní 
vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 

• předložit provozovateli ke schválení návrh řešení předčištění a odvádění 
průmyslových a ostatních odpadních vod 

• navrhnout provozovateli kontrolní místa a způsob přístupu k nim 

• předkládat provozovateli kanalizace výsledky analýz kontrolních vzorků, a to 
nejpozději do 4 týdnů po provedení odběru 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci obce Kamenec u Poličky je závazný 
dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace. 

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na 
kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Jestliže půjde o menší změny, je 
nutno vypracovat dodatek kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád či každá jeho změna 
nebo dodatek podléhají schválení vodoprávního orgánu. 

 
 

13. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění 
• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

z.č.76/2006 Sb. 
• Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů _ 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
• Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových 

a odpadních vod, v platném znění 
• Vyhláška MŽP č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě 
 
 
V Kamenci u Poličky 10. 3. 2020 
 
Příloha: Grafická část – vyznačení umístění a trasy všech kanalizačních stok  
 
Rozdělovník: 
1. Městský úřad Polička, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad 
2. Obec Kamenec u Poličky 
3. Čistírna odpadních vod Polička 
4 . Odborný zástupce provozovatele kanalizace obce Kamenec u Poličky 
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