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razítko a podpis schvalujícího úřadu

Po schválení kanalizačního řádu vodoprávním úřadem je nutné seznámit
všechny odběratele v obci s novými podmínkami pro vypouštění OV do veřejné
kanalizace a tyto nové podmínky zakotvit do podmínek smluv sepsaných s
odběrateli.

Zpracovatel KŘ:
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ÚVOD

Kanalizační řád1) (dále jen KŘ) je dokument, kterým se ve smyslu § 14,
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu
obce.

Působnost tohoto KŘ se vztahuje na vypouštění odpadních vod2) (dále
jen OV) do kanalizace pro veřejnou potřebu31, které vznikají na území obce a to
do kanalizace označené jako zakončené volnou vyústí do recipientu Třemošná.
Působnost tohoto KŘ se dále vztahuje i na vypouštění a zneškodňování
kalů ze septiku a filtru, majících charakter odpadních vod a vznikajících na
území obce.

Stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod
vypouštěných do veřejné kanalizace a další podmínky pro vypouštění
vyčištěných odpadních vod do místních recipientů.
Jeho ustanovení jsou povinná pro všechny vlastníky nemovitostí, ze
kterých jsou odpadní vody odváděny do veřejné kanalizace, pro jejího vlastníka
a provozovatele.
Byla stanovena na základě následujících zásad:

a) Vlastník a provozovatel veřejné kanalizace nesmí překročit limity
povolené rozhodnutím vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod.
b) Ochránit recipient před nadměrným znečištěním a to nejen toxickými
látkami, ale i neúměrnými koncentracemi látek charakteristických pro odpadní
vody.

c) Ochránit pracovníky provozovatele veřejné kanalizace před
zdravotním poškozením.

d) Prodloužit životnost stokového materiálu.

Provozovatel je povinen provádět zpracování a revize KŘ a požádat o
jeho schválení. Změní-li se podmínky, za kterých byl KŘ schválen, je povinností
provozovatele KR aktualizovat, tj. změnit či doplnit. Právní předpisy a
rozhodnutí správních orgánů vztahující se k obsahu KR mají přednost před

ustanoveními platného KŘ.

KŘ schvaluje vlastník a rozhodnutím vodoprávní úřad (dále jen VPŮ).1)
Schválením tohoto KŘ pozbývají platnosti všechny předchozí KŘ a dodatky
vztahující se k předmětné kanalizaci.
VYMEZENI POJMŮ
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se rozumí:

a) Veřejná kanalizace (kanalizace pro veřejnou potřebu) - je provozně
samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k
odvádění odpadních a srážkových vod vč. všech souvisejících objektů na
stokové síti až po výústní objekt do recipientu. Veřejná kanalizace je
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vodní dílo; bylo zřízeno pro veřejnou potřebu a provozuje se ve veřejném
zajmu.

b) vodní dílo - dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění
(dále jen vodní zákon) stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování
vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod,
k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými

účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům
(v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhoduje místně příslušný
vodoprávní úřad)
c) odpadní vody - 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, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní
potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou
odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadů.

d) Septik - slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického
znečištění odpadních splaškových vod. Septiky jsou rozděleny na
komory. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, ve
kterých se nečistoty a kal usazují a vyhnívají. Septiky jsou opatřeny
přítokovým a odtokovým potrubím.
e) Filtr -slouží jako další stupeň čištění odpadních vod na vyústi ze septiku.
Filtr sestává z rozvodného a sběrného potrubí, mezi kterým jse na
filtrační náplni dochází k dalšímu biologickému a mechanickému
odbourávání znečištění

f) kal - dle § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
(dále jen zákon o odpadech) se kalem rozumí:
1. kal ze septiků a jiných podobných zařízení,
Kaly musí být předávány dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech
oprávněné osobě. Další nebo jiné využívání kalů musí být dle platných
právních předpisů.
g) přímé vypouštění odpadních vod do kanalizace obce - vypouštění
odpadních vod bez řádného předčištění, tzn. přímé vypouštění všech
odpadních vod vznikajících v domácnostech. Výjimku tvoří vypouštění
odpadních vod dle platného povolení vodoprávního orgánu a stavebního
úřadu.

h) směsný vzorek dvouhodinový (SV,"p") - vzorek získaný sléváním 8

dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí
tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.
i) základní rozbor - obsahuje koncentrační hodnoty v mg/1 následujících
ukazatelů:

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů - BSKs
Chemická spotřeba kyslíku zjištěná dichromanovou metodou - CHSKCr
Nerozpuštěné látky sušené - NL
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CÍLE A ZÁSADY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
KR je dokument, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění OV
vypouštěných do kanalizace^, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a
další podmínky pro provoz kanalizace. Cílem KRje především ochrana vod, tj.
vytvořit podmínky pro dodržení povolení VPU k vypouštění OV do vod
povrchových a dosáhnout souladu mezi množstvím a znečištěním OV
vypouštěných do kanalizace, způsobu a účinností čištění OV a nejvýše
přípustnými hodnotami množství a znečištění OV povolených vypouštět do vod
povrchových. Cílem KR je, aby odpadní vody byly odváděny plynule,
hospodárně a bezpečně, aby nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a
objektů, aby byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní
kanalizace odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, aby byla
zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a aby
byla zajištěna ochrana životního prostředí a povrchových vod především. KR
musí zohlednit především vypouštění OV do vod povrchových, kapacitu a
technologii čištění OV účinnosti čištění a odstraňování složek znečištění a
potřebu odvádění OV v povodí kanalizace od jednotlivých odběratelů
(producentů OV).

Odpadní vody jsou vody použité v obytných a jiných stavbách, zařízeních
nebo 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. Za OV jsou považovány tedy i vody srážkové,
odtékající ze staveb nebo pozemků v okamžiku jejich vtoku do kanalizace.
Kanalizací mohou být odváděny jen vody v množství a míře znečištění
podle podmínek KŘ a smlouvy o odvádění OV5', uzavřené mezi vlastníkem,
popř. provozovatelem kanalizace a odběratelem (producentem). Vody, které
k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění dle KR vyžadují předchozí
čištění6), mohou být do kanalizace vypouštěny jen s povolením VPU. Ten, kdo
zachází se závadnými látkami7) může vypouštět do kanalizace odpadní vody s
obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek8' jen s povolením VPU.
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.

KŘ stanovuje pro odběratele povinnost bezodkladně informovat
provozovatele kanalizace o všech změnách souvisejících s odváděním
odpadních vod (změna v produkci znečištění nebo objemu produkovaných
odpadních vod), jakož i o souvisejícím navýšení, poklesu, změně nebo
zastavení výroby, příp. změně majitele nebo částečném nebo úplném pronájmu
objektu (rozšíření či změna výrobního charakteru). KR dále ukládá odběrateli producentu odpadních vod povinnost oznámit každou situaci, která
bezprostředně způsobí překročení stanovených limitních hodnot vypouštěného
znečištění a ohrozí provoz kanalizačního systému. Toto musí být provozovateli
kanalizace oznámeno bezodkladně telefonem a následně písemným sdělením
oznámeno. Oznámení nezbavuje producenta odpovědnosti za vzniklé škody.

Strana 5 (celkem 32)

Cílem vydání KŘ je vytvořit takové podmínky pro odvádění odpadních
vod z obce Ledce, které vytvoří předpoklady pro dlouhodobě správnou funkci
veřejné kanalizace v obci.
Správnou funkcí veřejné kanalizace se rozumí:
- bezpečné, průběžné odvádění a zneškodňování odpadních vod z
celého území obce,

- snížení ohrožení jakosti místního vodního toku a podzemní vody
dosahováním maximální účinnosti při čištění odpadních vod,
- optimální využívání kapacitních možností stokové sítě,
- dosažení optimálního zdravotně vyhovujícího pracovního prostředí pro
pracovníky provozovatele kanalizace a vhodné životní podmínky pro obyvatele
obce.

Dodržováním KR se zabrání poškozování stokové sítě. KR dále určuje
podmínky, které musí vlastník a provozovatel zařízení dodržet, aby nedošlo k
nadměrnému zatěžování recipientu, který je významným vodním tokem a to jak

po stránce kvality, tak i kvantity. Za tím účelem KŘ stanoví nejvyšší přípustné
míry znečištění a množství odpadních vod vypouštěných jednotlivými
producenty do veřejné kanalizace a stanovuje látky, které nesmí do veřejné
kanalizace proniknout.
Schválením se KR stává závazným předpisem pro vlastníka veřejné
kanalizace, jejího provozovatele a pro všechny uživatele veřejné kanalizace. V
případě jeho nedodržení je možno všechny zúčastněné právní subjekty i
podnikatelské osoby (fyzické i právní) sankcionovat dle VZ- hl. XII
I)
2)

§ 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
§ 38, odst. l zákona č. 254/2001 SB. o vodách

5)

§ l a 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
§ 14, odst.3 zákona č. 274/2001 Sb. a § 24, písm. g) vyhláškyMze č. 428/2001 Sb.
§ 8, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.

6)

§ 18, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

3)
4)

7)
8)

§39 zákona č. 254/2001 Sb.)
př.č. l zákona č. 254/2001 Sb.

POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Ledce se nachází v okrese Plzeň-sever (správní obvod Nýřany,
Plzeňský kraj) cca 10 km ssz od Plzně. Jedná se o obec s katastrální výměrou
9,35 km2. Dle geomorfologického členění ČR spadá obec do Hornobřízké
pahorkatiny (VB-2B-b), která je součástí pahorkatiny Plzeňské (Poberounská
subprovincie). Jedná se mírně modelovaný terén o nadmořských výškách 350440 m n.m., výraznějšími elevacemi v okolí jsou vrch Špitál (404 m n. m.) a Na
Skalce ( 437 m n. m), nejvyšší elevaci pak tvoří blízký Krkavec (504 m n. m.).

Poloha obce je zobrazena na mapě ČR měřítka 1 : 25000 list 12-331
Třemošná a mapě 1 : 50000 list 12-33 Plzeň. Dle hydrografického členění

spadá území obce do povodí Třemošné (Čh-IP:. 1-11-01-051) od soutoku
s Nekmířským potokem po soutok s Bělou.
Z regionálního geologického hlediska náleží zájmové území k pokryvným

útvarům Českého masivu, tzv. západočeskému mladšímu paleozoiku, blíže pak
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Plzeňské karbonské pánvi. Jedná se o klastické zpevněné sedimenty stáří
svrchního karbonu (westphal - stephan) náležející kladenskému, týneckému,
slánskému až líňskému souvrství. Kladenské souvrství (podstupeň westphal,
kantabr až baruel) - dříve označované jako spodní šedé souvrství je
reprezentováno převážně arkózovými pískovci, arkózami a slepenci šedých či
žlutošedých barev s pestrobarevnými vložkami jílovců a prachovou. Na toto
souvrství je vázán výskyt uhelných slojí. Týnecké souvrství (podstupeň baruel)
bylo dříve označováno jako spodní červené souvrství a je representováno
převážně pestrobarevnými pískovci, arkózovými pískovci, valounovými
pískovce a slepenci, jílovci a prachovci
Slánské souvrství (podstupeň stephan B) bylo dříve označované jako
svrchní ěedé souvrství. Zastoupeno je převážně jemnozrnnéjšími typy hornin jílovci, aleuropelity a dále pískovci, arkózami, arkózovými pískovci na které jsou
vázány uhelné stojky Kounovského souslojí. Líňské souvrství (podstupeň
stephan C) - dříve označované jako svrchní červené souvrství - je
representováno převážně arkózovými pískovce, valounovými pískovci a jílovci,
prachovci a jemn.pískovci hnědočervených barev.
ZÁKLADNÍ INFORMACE

počet obyvatel: 848(2021)
26,83 km2 - 2683 ha
rozloha:
49°49'N-13°19'E
poloha:
Plzeňský kraj, okr. Plzeň - sever
ORP:
Nýřany
nadmořská

výška:

363 m n. m.

adresa OD:

Ledce232,33014

starosta:

Jiří Mareš

místostarosta: Jaroslav Mach
www.ledceps.cz
web:
e-mail:
ledceps@email.cz
+420 377 958 292
telefon:

Konfigurace terénu je příznivá pro gravitační odkanalizování všech
nemovitostí. Odkanalizování obce mělo postupný vývoj od stružek a příkopů
svádějících dešťové vody do vodotečí po jejich postupné zatrubňování, ke
kterému docházelo s rozvojem výstavby - budování sociálních zařízení
v jednotlivých objektech, úprav veřejných ploch a komunikací. Do takto
vzniklých kanalizačních větví se postupně napojovaly přípojkami okolní
nemovitosti s dešťovými svody, přepady od septiků až po odpady z domovních
čistíren odpadních vod.
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POPIS STOKOVÉ ŠITÉ
Navrhovaná stavba bude sloužit k odkanalizování obce Ledce. Celková

produkce splaškových odpadních vod činí 88040,17 l/den, což je rovno zatížení
od 892 EO. V obci se počítá s navýšením počtu obyvatelstva o cca 100 osob.

ČOV bude dimenzována pro 1000 EO. Délky stoky, výtlačných řadu a
prodloužených odboček jsou uvedeny níže.
Trasa kanalizačních stok byla navržena s ohledem na obecné a normové
požadavky na umístění liniových staveb. Z hlediska umístění stavby budou
dodrženy normové vzdálenosti vedení podzemních sítí technického vybavení a
ochranná pásma.
Ochrannými pásmy kanalizace se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná
pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
kanalizační stoky na každou stran.
a. u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b. u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c. u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
V ochranném pásmu kanalizační stoky lze
a. provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná
zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé
provozování,
b. vysazovat trvalé porosty,
c. provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
d. provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele,
pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy.

A.1. KANALIZACE
SO 10 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Stavba ČOV je rozdělena na podzemní a nadzemní část (popsáno níže).
Nadzemní část ČOV bude ve tvaru písmene L o vnějších rozměrech 14,6 m/
14,3 m (nejdelší hrany objektu) s půdorysným výřezem délky 8,9 m/ 6,8 m.

Půdorys zastavěné části COV je o výměře 148,5 m2. Obestavěný prostor vč.
prostoru podkroví činí 480 m3. Půdorysný průmět střechy nad objektem je 214,0
m2

Konstrukce ČOV bude složena z monolitické spodní stavby a zděné
nadzemní části s valbovou střechou půdorysu ve tvaru písmene L. Spodní
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stavba bude určena pro umístění kontejnerové technologie ČOV (viz.
technologická část PS 10). Dispozičně bude nadzemní část rozdělena na dva
samostatně přístupné objekty. V první provozní místnosti nadzemního podlaží

bude situována technologie ČOV. Z této místnosti bude přístup ke kalojemu,
dosazovací nádrži, terciálnímu čištění, nádrži aktivace. V druhé provozní
místnosti bude umístěno zařízení kalového hospodářství (kalové čerpadlo,
kalolis, dávkování fakulantu), vč. rozvaděčů, řídících jednotek a sociálního
zařízení.

SO 20 - SOUSTAVA STOK A. STOKA OD1. ODT. STOKA ČOV. VO-1
SOUSTAVA GRAVITAČNÍCH STOK A
STOKA A

Stoka A je navrhovanou gravitační stokou vedenou převážně
v komunikaci 11/180. Stoka A bude zaústěna do čerpací stanice odpadních vod

ČSOV1, odkud bude pokračovat směrem do intravilánu obce.
Stoka A je navržena v profilu DN 400. Na stoku A bude napojena
stávající stoka jednotné kanalizace SD3 (DN 400), stoka A1 a stoka B.
Jelikož bude na stoku A napojena jednotná kanalizace, musí být stoka A
opatřena odlehčovací komorou (OK-1) a související odlehčovací stokou (OD1)
do recipientu (Třemošná). Přesné parametry odlehčovací komory jsou
specifikovány v odstavcích níže.

Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým napojovaným objektům,
ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného objektu. V případě objektů
umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny bez revizních šachet
zaslepením.
STOKA A1
Stoka A1 je navrhovanou podružnou stokou stoky A. Stoka je navržena
v profilu DN 250, 300. Na stoku bude provedeno napojení stávající stoky
jednotné kanalizace SD3, stoky AN, která rovněž slouží připojení stávající stoky
jednotné kanalizace.
Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým napojovaným objektům,

ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného objektu. V případě objektů
umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny bez revizních šachet
zaslepením.
STOKA AN

Stoka AN bude sloužit k napojení stávající kanalizační stoky DN 300 do
stoky A1. Stávající stoka křižuje komunikaci 11/180 a pokračuje k volnému
vyústění do řeky. Na své trase stávající stoka koliduje s navrhovanou čistírnou
odpadních vod. Usek stávající stoky za přepojením na stoku A1 až k vyústění
do recipientu bude vyřazen z provozu. V místě kolize se stavbou bude trubní
vedení demolováno (předpokladem je demolice trubního vedení v délce 45,0
m). Na stoce nejsou navrhovány prodloužené odbočky.
STOKA OD1
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Tato stoka bude sloužit k odvádění odlehčených dešťových vod do
recipientu. Stoka je navržena v profilu DN 400, ukončena výústním objektem
(VO-1) situovaným v pravém břehu toku Třemošná. Na stoce nejsou
navrhovány prodloužené odbočky.
ODLEHČOVACÍ KOMORA OK1
Odlehčovací komora bude složena ze dvou vzájemné oddělených částí a
to z prostoru „mokré jímky", která bude obsahovat odtok do recipientu a nátok
z jednotné kanalizace (stoka A). V „suché jímce" bude provedeno osazení
vírového ventilu a uzavírací armatury nátoku.

Odlehčovací komora bude složena z monolitické části do úrovně pod
stropní desku. Zastropení komory bude řešeno dvěma atypickými stropními
deskami, které budou vyrobeny na míru i se vstupními otvory 1x D 625 mm
v každé desce.

Půdorys odlehčovací komory bude složen z prostoru „mokré a suché"
jímky. Půdorys „mokré" a „suché jímky" je shodný 2000/2000 mm (světlost) s ti.
stěn 300 mm. Světlá výška „mokré jímky" se pohybuje v rozsahu 3590 - 3300
mm, světlá výška „suché jímky" pak 3320 - 3260 mm. Konstrukce spodní
stavby bude provedena z betonu C 30/37 XC4, XF3, XA1 s výztuží 2x sv. sítí
100/100/12 (ti. stěny 300 mm). Konstrukce komory bude prováděna na
připravenou betonovou podkladní desku z betonu C 25/30 v ti. 150-315 mm,
zhotovenou na podkladním štěrkovém loži 16/32 v ti. 150 mm.

Prostory jímky budou upraveny do požadovaných tvarů spádovým
betonem C 30/37 XC4, XF3, XA1. Dno jímky vč. kynety bude opatřeno
obkladem z čedičové dlažby. Dno jímky bude spádováno ve sklonu 2,0%
směrem do kynety vedoucí ve dně jímky. Suchá jímka bude spádována do
sběrného odtokového žlabu (kynety), který bude sloužit pro vyústění vírového
ventilu. Tento žlab šíře 400 mm bude rovněž opatřen obkladem z čedičové

dlažby.
Do obou jímek bude přístup pomocí kruhových otvorů D 625 opatřených
litinovými uzamykatelnými poklopy D 400 kN a po kramlových stupadlech
vetknutých do stěny jímek a 250 mm. Vírový ventil je zařízení samočinně
regulující odtok. Regulační účinnost je vyvolána jen proudovými efekty bez
použití opotřebovatelných částic. Hnací silou proudového efektu je tlakový
rozdíl mezi vstupem a výstupem ventilu. Tělo ventilu má hydraulicky příznivý
tvar, celá vírová komora je pevná a bez pohyblivých částic. Voda přitéká
tangenciálně do vírové komory. Při malých průtocích se vytváří ve vírové
komoře volná hladina. Proudění mění směr v pozvolném oblouku. Vírový ventil
nemá za tohoto stavu prakticky žádný průtokový odpor. Se vzrůstajícím
přetlakem se z vírové komory vytrácí vzduch. V rotačním symetrickém vodním
jádře se vytváří vírové proudění. V centru vírové komory vznikají vysoké
tangenciální rychlosti. To vede k vytvoření provzdušněného vírového jádra,
které zabírá velkou část výtoku. V tomto stádiu je vírový ventil ideálním škrtícím
mechanizmem, v němž hlavní roli hraje zrychlení. Průtokový odpor je tak veliký
jako při použití škrtící clony se šestkrát menší průtočnou plochou. Vírový ventil
bude dimenzován na ředění 1 :6 k maximálnímu hodinovému průtoku.
VÝŮSTNÍ OBJEKT
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Jedná se o objekt, který bude situován v násypu zpevněné plochy ČOV.
Potrubí v místě vyústění (DN 400) bude obetonováno a provedeno osazení žabí
klapky proti vniku živočichů a nátoku vzduté vody. Vlastní objekt bude
navazovat na mělké lichoběžníkové koryto se šířkou ve dně 500 mm, které
bude zaústěno do toku. Koryto bude opevněno kamennou rovnaninou LK 20 50 kg s vyklínováním v ti. min. 200 mm. V místě zaústění do toku bude
provedeno opevnění břehové části koryta toku se stabilizaci záhozovou patkou
ve dně (viz. výkresová část PD). Do koryta za výústním objektem bude dále
provedeno napojení navrhovaného zemního koryta.
Při patě násypu zpevněné plochy je navrhováno zemní lichoběžníkové
koryto se šířkou ve dně 500 mm, sklony svahů 1:1, které bude sloužit
k převádění průtoků ze stávající občasné vodoteče, jejíž koryto v současnosti

koliduje s plánovanou stavbou ČOV, resp. zpevněné plochy ČOV. Koryto je
navrhováno v délce 60,0 m. Toto bude v celém profilu s úpravou
ohumusováním v ti. 100 mm a osetím travním semenem.

ODTOKOVÁ STOKA ČOV

Odtoková stoka ČOV bude počínat výústním objektem v násypu
zpevněné plochy ČOV. Dále bude vedena přes revizní šachty k místu napojení
na odtok z navrhované ČOV. Na trase stoky bude provedeno osazení
Parshatlova žlabu do revizní šachty (podrobně popsáno viz PS10). Do odtokové
stoky bude provedeno zaústění odlehčovací stoky z OK1. Na stoce nebudou
vysazovány odbočky.

SO 30 - SOUSTAVA STOK B
STOKA B

Stoka B je navrhovanou gravitační stokou vedenou v údolní nivě toku
Třemošná a komunikaci 11/180. Stoka začíná napojením na stoku A, odkud
pokračuje směrem do intravilánu obce. Stoka B je navržena v profilu DN 500.
Na stoku bude napojena stoka B1, BN,B2,B3,B4, výtlačný řad V-2,3, stávající
stoka jednotné kanalizace SD1, DN 500 (která bude zaústěna do stoky BN),
stávající stoka jednotné kanalizace SD2, DN 250 (která bude zaústěna do stoky
B1N) a stávající stoka jednotné kanalizace DN 300. Na stoce budou vysazeny
odbočky k jednotlivým napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za
hranicí připojovaného objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře
budou odbočky ukončeny bez revizních šachet zaslepením.
STOKA B1
Stoka B1 je navrhovanou podružnou stokou stoky B. Stoka je navržena

v profilu DN 300. Na stoku je napojena podružná stoka B1N. Na stoce budou
vysazeny odbočky k jednotlivým napojovaným objektům, ukončené revizní
šachtou za hranicí připojovaného objektu. V případě objektů umístěných na
uliční čáře budou odbočky ukončeny bez revizních šachet zaslepením.
STOKA BN
Stoka BN je navrhovanou podružnou stokou stoky B a slouží především
pro napojení stávající stoky jednotné kanalizace SD1. Stoka BN je navržena
v profilu DN 500. Na stoce nebudou vysazovány odbočky.
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STOKA B1N

Stoka B1N je navrhovanou podružnou stokou stoky B1 a slouží
především pro napojení stávající stoky jednotné kanalizace SD2. Stoka B1 N je
navržena v profilu DN 250. Na stoce nebudou vysazovány odbočky.
STOKA B2
Stoka B2 je navrhovanou podružnou stokou stoky B. Stoka je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA B3
Stoka B3 je navrhovanou podružnou stokou stoky B. Stoka je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým

napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA B4

Stoka B4 je navrhovanou podružnou stokou stoky B. Stoka je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
SO 40 - SOUSTAVA STOK C
STOKA C

Stoka C je navrhovanou gravitační stokou vedenou místními
komunikacemi v intravilánu obce. Trasa stoky C bude zaústěna do čerpací
stanice odpadních vod CSOV 2, odkud bude pokračovat místními
komunikacemi do severní části obce. Stoka je navržena v profilu DN 250,300.
Na stoku C budou napojeny podružné stoky C1, C2, C3. Na stoce budou
vysazeny odbočky k jednotlivým napojovaným objektům, ukončené revizní
šachtou za hranicí připojovaného objektu. V případě objektů umístěných na
uliční čáře budou odbočky ukončeny bez revizních šachet zaslepením.
STOKA C1
Stoka C1 je navrhovanou podružnou stokou stoky C. Tato je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA C2

Stoka C2 je navrhovanou podružnou stokou stoky C. Tato je navržena
v profilu DN 300.
Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým napojovaným objektům,
ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného objektu. V případě objektů
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umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny bez revizních šachet
zaslepením.
STOKA C3

Stoka C3 je navrhovanou podružnou stokou stoky C. Tato je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
SO 50 - SOUSTAVA STOK D, STOKA E
STOKA D

Stoka D je navrhovanou gravitační stokou vedenou komunikacemi lil.
třídy v intravilánu obce. Trasa stoky D bude zaústěna do čerpací stanice

odpadních vod ČSOV 3, odkud bude pokračovat po komunikacích lil. třídy. Na
své trase bude stoka D podcházet místní vodoteč (Třemoěná) - podchod 2.
Tento bude řešen protlakem a uložením potrubí stoky D do chráničky DN 500
s vystřeďovacími prstenci. Minimální krytí vrcholu chráničky k minimální úrovni
toku v místě křížení činí 1,0 m. V chráničce bude použito kanalizační
kameninové potrubí určené k protlačování (bezhrdlové spoje).
Dále bude stoka D podcházet místní levostranný přítok toku Třemošná podchod 3. Tento bude rovněž řešen protlakem a uložením potrubí stoky D do
chráničky DN 500 s vystřeďovacími prstenci. Minimální krytí vrcholu chráničky
k minimální úrovni toku vmísíš křížení činí 1,0 m. V chráničce bude použito
kanalizační kameninové potrubí určené k protlačování (bezhrdlové spoje).
Stoka je navržena v profilu DN 250, 300. Na stoku D budou napojeny podružné
stoky D1, D2, D3, D4, D5, D6 a výtlačný řad V-4. Na stoce budou vysazeny
odbočky k jednotlivým napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za
hranicí připojovaného objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře
budou odbočky ukončeny bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D1

Stoka D1 je navrhovanou podružnou stokou stoky D. Tato je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D1-1

Stoka D1-1 je navrhovanou podružnou stokou stoky D1. Tato je
navržena v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D1-1-1

Stoka D1-1-1 je navrhovanou podružnou stokou stoky D1-1. Tato je
navržena v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
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objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D1-1-2

Stoka D1-1-1 je navrhovanou podružnou stokou stoky D1-1. Tato je
navržena v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým

napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D 1-2

Stoka D1-2 je navrhovanou podružnou stokou stoky D1. Tato je
navržena v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí pnpojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D2
Stoka D2 je navrhovanou podružnou stokou stoky D. Tato je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D3

Stoka D3 je navrhovanou podružnou stokou stoky D. Tato je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D4

Stoka D4 je navrhovanou podružnou stokou stoky D. Tato je navržena
v profilu DN 300. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D4-1
Stoka D4-1 je navrhovanou podružnou stokou stoky D4. Tato je
navržena v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým

napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D4-2

Stoka D4-2 je navrhovanou podružnou stokou stoky D4. Tato je
navržena v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým

napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
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objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D5
Stoka D5 je navrhovanou podružnou stokou stoky D. Tato je navržena
v profilu DN 250. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA D6
Stoka D6 je navrhovanou podružnou stokou stoky D. Tato je navržena
v profilu DN 300. Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým
napojovaným objektům, ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného
objektu. V případě objektů umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny
bez revizních šachet zaslepením.
STOKA E
Stoka E bude zaústěna do čerpací stanice odpadních vod CSOV 4.
Stoka E je navržena v profitu DN 250.
Na stoce budou vysazeny odbočky k jednotlivým napojovaným objektům,
ukončené revizní šachtou za hranicí připojovaného objektu. V případě objektů
umístěných na uliční čáře budou odbočky ukončeny bez revizních šachet
zaslepením.
SO 60 - VÝTLAČNÉ ŘADY

VÝTLAČNÝ ŘAD V1

Trasa výtlačného řadu je vedena z čerpací stanice ČSOV 1 přímo na
technologickou linku ČOV. Výtlačný řad je navrhován v profilu PE 100 SDR 11
D110.

VÝTLAČNÝ ŘAD V2

Trasa výtlačného řadu je vedena z čerpací stanice ČSOV 2 podchodem
pod vodotečí (Třemoěná) až k místu napojení do gravitační stoky B, odkud již
bude splašková voda gravitačně natékat do čerpací stanice CSOV 1. Výtlačný
řad je navržen v profilu PE 100 SDR 11 D 90.
Podchod 1 pod místní vodotečí (Třemošná) bude řešen protlakem a
uložením potrubí výtlačného řadu do PE chráničky DN 200 s vystřeďovacími
prstenci. Minimální krytí vrcholu ocelové chronicky k minimální úrovni toku
v místě křížení činí 900 mm. Mezikruží (mezi chráničkou a samotným výtlačným
potrubím) bude vyplněno cementopopílkovou suspenzí).

VÝTLAČNÝ ŘAD V3

Trasa výtlačného řadu je vedena z čerpací stanice ČSOV 3 v souběhu se
stokou D1, hlavní komunikací v obci (11/180) až k místu napojení do gravitační
stoky B, odkud již bude splašková voda gravitačně natékat do čerpací stanice

ČSOV 1. Výtlačný řad je navržen v profilu PE 100 SDR 11 D 90 (tlaková část) a
KT DN 250 (gravitační uklidňovací část).
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VÝTLAČNÝ ŘAD V4
Trasa výtlačného řadu je vedena z čerpací stanice CSOV 4 v souběhu
s kanalizačním řadem až k místu napojení do gravitační stoky D, odkud již bude

splašková voda gravitačně natékat do čerpací stanice ČSOV 3. Výtlačný řad je
navržen v profilu PE 100 SDR 11 D 90 (tlaková část) a KT DN 250 (gravitační
uklidňovací část).

SO 70 - ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
Předmětem tohoto stavebního objektu jsou čerpací stanice odpadních
vod čsav 1, čsav 2, ČSOV 3 a ČSOV 4. Tyto budou sloužit k přečerpávání
splaškových vod z lokalit v obci, které není možno vzhledem k jejich poloze

gravitačně odkanalizovat na centrální ČOV.
ČSOV1
Čerpací stanice CSOV 1 sestává z prefabrikované betonové šachty
složené z jednotlivých dílců o vnitřním průměru 2500 mm, konstrukční výšky
4850 mm a světlé výšky 4500 mm. Vodotěsnost šachty je zajištěna vložením
elastomerového těsnění mezi dílce šachty. Navrhovaná šachta byla posouzena
na účinky vztlaku.

Šachta bude ukládána do předem připraveného, zapaženého výkopu,
který bude ve dně zpevněn betonovou podkladní deskou z betonu v ti. 150 mm
zhotovenou na štěrkovém podsypu ti. 150 mm. Stavební jáma bude přesahovat
vnější půdorysný průmět šachty o min. 600 mm. Jelikož se v místě osazení
šachty počítá se zvýšenou hladinou podzemní vody, bude stavební jáma
vystrojena čerpací jímkou v rohu výkopu, která bude sloužit pro osazení mobilní
čerpací techniky. Po uložení prefabrikátu jímky bude prováděno její postupné
zasypání s průběžným hutněním po max. vrstvách 200 mm na 95% PS. Zásyp

bude prováděn až do úrovně připojení nátoku, výtlaku, el. přívodu do ČSOV. Po
propojení ČSOV bude zásyp ukončen v úrovni zemní planě zpevněné plochy.
Do čerpací stanice bude přístup pomocí kruhového otvoru ve stropu
nádrže, na který bude provedeno osazení vyrovnávacích prstenců s následným
osazením litinového, uzamykatelného, vodotěsného poklopu D 625 mm, třídy
dopravního zatížení D 400 kN. Dále budou stropem nádrže provedeny 2
shodné kruhové poklopy D 625 mm, které budou sloužit obsluze čerpadel. Tyto
dva poklopy budou shodného provedení jako vstupní otvor do šachty.
Šachty bude vybavena ocelovou podestou s pororoětovým záklopem,
která bude sloužit obsluze čerpací stanice pro snadnější manipulaci uvnitř
šachty. Na podestu, dno šachty bude možno sestoupit po svařovaném
ocelovém žebříku. Veškeré ocelové konstrukce uvnitř šachty budou provedeny
s úpravou žárovým zinkováním. Dno čerpací stanice bude opatřeno výplňovým
betonem se spádováním směrem k čerpadlům. Vnitřní prostor čerpací stanice
bude opatřen vhodným nátěrem.
ČSOV2

Čerpací stanice ČSOV 2 sestává z prefabrikované betonové šachty o
vnitřním průměru 2500 mm, konstrukční výšky 4850 mm a světlé výšky 4500
mm. Vodotěsnost šachty je zajištěna vložením elastomerového těsnění mezi
dílce šachty. Navrhovaná šachta byla posouzena na účinky vztlaku.
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Šachta bude ukládána do předem připraveného, zapaženého výkopu,
který bude ve dně zpevněn betonovou podkladní deskou z betonu v ti. 150 mm
zhotovenou na štěrkovém podsypu ti. 150 mm. Stavební jáma bude přesahovat
vnější půdorysný průmět šachty o min. 600 mm. Jelikož se v místě osazení
šachty počítá se zvýšenou hladinou podzemní vody, bude stavební jáma
vystrojena čerpací jímkou v rohu výkopu, která bude sloužit pro osazení mobilní
čerpací techniky. Po uložení prefabrikátu jímky bude prováděno její postupné
zasypání s průběžným hutněním po max. vrstvách 200 mm na 95% PS. Zásyp

bude prováděn až do úrovně připojení nátoku, výtlaku, el. přívodu do ČSOV. Po
propojení ČSOV bude zásyp ukončen v úrovni zemní planě stávající
komunikace.

Do čerpací stanice bude přístup pomocí kruhového otvoru ve stropu
nádrže, na který bude provedeno osazení vyrovnávacích prstenců s následným
osazením litinového, uzamykatelného, vodotěsného poklopu D 625 mm, třídy
dopravního zatížení D 400 kN. Dále budou stropem nádrže provedeny 2
shodné kruhové poklopy D 625 mm, které budou sloužit obsluze čerpadel. Tyto
dva poklopy budou shodného provedení jako vstupní otvor do šachty.
Šachty bude vybavena ocelovou podestou s pororoětovým záklopem,
která bude sloužit obsluze čerpací stanice pro snadnější manipulaci uvnitř
šachty. Na podestu, dno šachty bude možno sestoupit po svařovaném
ocelovém žebříku. Veškeré ocelové konstrukce uvnitř šachty budou provedeny
s úpravou žárovým zinkováním. Dno čerpací stanice bude opatřeno výplňovým
betonem se spádováním směrem k čerpadlům. Vnitřní prostor čerpací stanice
bude opatřen vhodným nátěrem.

ČSOV3

Čerpací stanice ČSOV 3 sestává z prefabrikované betonové šachty o
vnitřním průměru 2500 mm, konstrukční výšky 5850 mm a světlé výšky 5500
mm. Vodotěsnost šachty je zajištěna vložením elastomerového těsnění mezi
dílce šachty. Navrhovaná šachta byla posouzena na účinky vztlaku.
Šachta bude ukládána do předem připraveného, zapaženého výkopu,
který bude ve dně zpevněn betonovou podkladní deskou z betonu v ti. 150 mm
zhotovenou na štěrkovém podsypu ti. 150 mm. Stavební jáma bude přesahovat
vnější půdorysný průmět šachty o min. 600 mm. Jelikož se v místě osazení
šachty počítá se zvýšenou hladinou podzemní vody, bude stavební jáma
vystrojena čerpací jímkou v rohu výkopu, která bude sloužit pro osazení mobilní
čerpací techniky. Po uložení prefabrikátu jímky bude prováděno její postupné
zasypání s průběžným hutněním po max. vrstvách 200 mm na 95% PS. Zásyp

bude prováděn až do úrovně připojení nátoku, výtlaku, el. přívodu do ČSOV. Po

propojení ČSOV bude zásyp proveden až do úrovně stávajícího terénu
s následným ohumusováním a osetím.
Do čerpací stanice bude přístup pomocí kruhového otvoru ve stropu
nádrže, na který bude provedeno osazení vyrovnávacích prstenců s následným
osazením litinového, uzamykatelného, vodotěsného poklopu D 625 mm, třídy
dopravního zatížení D 400 kN. Dále budou stropem nádrže provedeny 2
shodné kruhové poklopy D 625 mm, které budou sloužit obsluze čerpadel. Tyto
dva poklopy budou shodného provedení jako vstupní otvor do šachty.
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Šachty bude vybavena ocelovou podestou s pororoětovým záklopem,
která bude sloužit obsluze čerpací stanice pro snadnější manipulaci uvnitř
šachty. Na podestu, dno šachty bude možno sestoupit po svařovaném
ocelovém žebříku. Veškeré ocelové konstrukce uvnitř šachty budou provedeny
s úpravou žárovým zinkováním. Dno čerpací stanice bude opatřeno výplňovým
betonem se spádováním směrem k čerpadlům. Vnitřní prostor čerpací stanice
bude opatřen vhodným nátěrem.
ČSOV4

Čerpací stanice ČSOV 4 sestává z prefabrikované betonové šachty o
vnitřním průměru 1500 mm, konstrukční výšky 5050 mm a světlé výšky 4635
mm. Vodotěsnost šachty je zajištěna vložením elastomerového těsnění mezi
dílce šachty. Navrhovaná šachta byla posouzena na účinky vztlaku.
Šachta bude ukládána do předem připraveného, zapaženého výkopu,
který bude ve dně zpevněn betonovou podkladní deskou z betonu v ti. 150 mm
zhotovenou na štěrkovém podsypu ti. 150 mm. Stavební jáma bude přesahovat
vnější půdorysný průmět šachty o min. 600 mm. Po uložení prefabrikátu jímky
bude prováděno její postupné zasypání s průběžným hutněním po max.
vrstvách 200 mm na 95% PS. Zásyp bude prováděn až do úrovně připojení

nátoku, výtlaku, el. přívodu do ČSOV. Po propojení ČSOV bude zásyp ukončen
v úrovni zemní planě stávající komunikace.

Do čerpací stanice bude přístup pomocí kruhového otvoru ve stropu
nádrže, na který bude provedeno osazení vyrovnávacích prstenců s následným
osazením litinového, uzamykatelného, vodotěsného poklopu D 625 mm, třídy
dopravního zatížení D 400 kN.
Na dno šachty, resp. k čerpadlům bude možno sestoupit po svařovaném
ocelovém žebříku. Veškeré ocelové konstrukce uvnitř šachty budou provedeny
s úpravou žárovým zinkováním. Dno čerpací stanice bude opatřeno výplňovým
betonem se spádováním směrem k čerpadlům. Vnitřní prostor čerpací stanice
bude opatřen vhodným nátěrem.

A.2. RECIPIENTY
Recipientem pro celou obec Ledce je vodoteč Třemošná.
Třemošná neboli Třemošenka, na horním toku nazývaná též Všerubský potok,

dříve též Malešínský, Čbánský či Příšovský potok, je významný vodní
tok v okrese Plzeň-sever, levostranný přítok řeky Berounky.
Pramení v nadmořské výšce 566 m u osady Vojtěšín, 5 km
severozápadně od Uněšova, v přírodním parku Manětínská. Teče nejprve
jihovýchodním přes Všeruby, Nevřen a Příšov, později severovýchodním
směrem přes Ledce, město Třemošnou, Zichlice a Chotinou. U Kačerova se v
nadmořské výšce 279 m vlévá do Berounky.
Významnějším přítokem je Bělá, která ústí zleva mezi Ledcemi a
Třemošnou.

Hydrologické poměry jsou dány v jednom profilu - Třemošná - stanice
Všeruby
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Číslo hydrologického pořadí

1-11-01-049

Plocha povodí v km2

55,04 km2

n -lete průtoky QNV m3/s:
N
1
m3/s l 3,35

2

5
10
10,9 | 15,9

20

50
100 l třída
l.
32,2 l 41,6

Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, ale mohou být měněny
podle nových poznatků. Údaje byly vypracovány za nejdelší období pozorování.
Způsob a rozsah jejich případného ovlivnění není znám. Vliv pramenů a
převodů vody není znám.

Základní charakteristiky toku TREMOSNA a jeho povodí
Poloha pQvodi Tfemošné

Identifikátor toku: TOK ID = 134150000100

Členěni toku podle Gravelia: IV. řád
Či—»

Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik

Číslo povodí: HLGPJD = 1-11-01-047/0 až 1-11-01-063/0
Délka toku: 43,66 km

Plocha povodí: 249,23 kirf
Třemoéná je levostranný pritok Berounky, do které se vtévá asi 10 km severovýchodně od TřemoSné najejim 111,80 ř. km v nadmořské výáce 277,60 m. Pramení
na Rakovnické pahorkatině v západních Čechách asi 5 km severně od Ůněéova v nadmořské výšce 600,07 m. Největším přítokem je říčka Bělá (21,12 km). V povodí se
nachází 180 vodních ploch s celkovou rozlohou 70,68 ha. Největštznich Je rybník Hamr(13,38 ha).
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sledovaném povodí je 0,82 km/km1.
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MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ
Odběry se budou provádět na odtoku u recipientu.
ROZSAH PROVÁDĚNÝCH ROZBORŮ
Odběry vzorků a rozbory budou prováděny v rozsahu následující tabulky
kde jsou uvedeny i limity:
BSK5

CHSKcr

NL
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p

m

p

m

p

m

40

80

150

220

50

80

p přípustné hodnoty
maximální

m hodnoty

koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/1
ČETNOST PROVÁDĚNÝCH ROZBORŮ
Odběry vzorků a rozbory v uvedeném rozsahu budou prováděny dle
schváleného kanalizačního řádu obce.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNI VÝSLEDKŮ ROZBORŮ A JEJICH EVIDENCE.

Odběry vzorků budou prováděny jako směsný vzorek dvouhodinový.
Zpracování bude smluvně zajištěno u akreditované laboratoře. Protokoly o
zkoušce budou archivovány v papírové formě na obecním úřadě.
Jednou ročně v rámci veřejného jednání zastupitelstva bude veřejnost
seznámena s výsledky sledování a bude upozorněna na nutnost správného
provozování jímek, septiků a čistíren odpadních vod u jednotlivých nemovitrostí.

POVINNOSTI MAJITELE KANALIZACE
Udržovat kanalizační síť v dobrém stavebně technickém stavu

Dbát na průchodnost a těsnost kanalizačního potrubí
Provádět čištění a opravy poruch
Provádět sledování kvality vypouštěných odpadních vod z volných
kanalizačních vyústí
Sledovat dodržování kanalizačního řádu jednotlivými producenty
Provádět revize a aktualizace kanalizačního řádu

Pokyny pro provoz a údržbu

Provozovatel má povinnost provádět obsluhu a údržbu stokové sítě v
rozsahu a smyslu tohoto provozního řádu kanalizace.
Obsluhu a údržbu mohou provádět a řídit pouze kvalifikované a k tomu
účelu pověřené osoby, které byly seznámeny s tímto provozním řádem
kanalizace, bezpečnostními a hygienickými předpisy a technickými normami v
rozsahu jejich pracovní náplně.
Pracovníci musí být přiměřeně vybaveni pracovními a ochrannými
pomůckami a v použivatelném stavu udržovanými pracovními prostředky.
Musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou.
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Provozovatel je povinen vést průběžnou evidenci o obsluze a údržbě
kanalizace.

Další dílčí povinnosti provozovatele jsou :

- organizovat a zajišťovat péči o čistotu odpadních vod podle
zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- pečovat o to, aby odpadní vody byly čištěny na požadovaný stupeň
čistoty

- dodržovat podmínky, za kterých bylo dílo povoleno
- udržovat zařízení pro čištění vod v řádném stavu, aby nedocházelo
k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských zájmů
- umožnit kontrolní dohledovou činnost příslušnému vodoprávnímu

úřadu a České inspekci životního prostředí
- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k
odstranění závad

- provozovatel je povinen při případném mimořádném závažném
havarijním zhoršení jakosti vypouštěných odpadních vod neprodleně
informovat Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární
ochrany, Policii České republiky případně správce povodí

- provozovatel je povinen určit osobu zodpovědnou za provoz
kanalizace

Povinnosti osoby zodpovědné za provoz kanalizace:
- sleduje dodržování předpisů, vydaných na úseku vodního hospodářství,
stavebního řádu a plnění rozhodnutí vodoprávního úřadu
- soustavně sleduje a kontroluje stav a provoz všech zařízení,
ovlivňujících vodní hospodářství a dbá o jejich údržbu a čištění
- sleduje a kontroluje hospodaření svádou při poruchách, které mohou
způsobit havarijní vniknutí závadných látek do kanalizace, sleduje a zajišťuje
provádění potřebných opatření
Kromě těchto základních povinností zajišťuje:
- aby byla k dispozici dokumentace ověřena příslušným vodoprávním
úřadem

- úschovu veškeré dokumentace, především plány stokových sítí apod.
vedení provozního deníku o rozborech a množství odpadních vod
Pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období.
Zimní období klade na obsluhu kanalizační sítě zvýšené požadavky.
Hrozí zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, klesá výkonnost pracovník,
nutno provádět práce související s udržováním zařízení v provozu
(namrzání ledu, sněhová vrstva apod.)
Vzniká vyšší fyzická námaha, vzhledem k tomu, že většina prací se
koná venku.
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Před příchodem zimního období zajistí provozovatel všechna opatření
pro nepřerušený provoz kanalizace, zejména:
- úprava všech ploch a vstupů k čerpacím stanicím a proplachovací
šachtě

- přípravu všech hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v zimním
období (škvára, písek. Lopaty, škrabky na sníh a led apod.)
Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací
vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla.
Pracovníci provádějící práce ve stokové síti jsou mimo jiná nebezpečí
vystaveni za přívalových dešťů nebezpečí povodňové vlny ve stokové síti.
Dochází k ní po časově krátkém přívalovém dešti velké intenzity, kdy dojde
zahlcení stok v místě srážkové události. Odpadní vody mohou téci v
některých úsecích pod velkým tlakem tak, \e odpadní vody naplňují vstupní
šachty a v některých případech uvolňují i kanalizační poklopy. Aby bylo
nebezpečí vyplývající z povodňových vln na stokové síti eliminováno na
minimum, je bezpodmínečně nutné:
- mistr a vedoucí provozu na toto nebezpečí neustále upozorňoval
pracovníky, zejména v období letních bouřek a průtrží mračen s přihlédnutím
k prognostickým předpovědím meteorologů
- pracovníci pracující ve stokové síti soustavně sledovali výši hladiny
odpadních vod. Postupující povodňová vlna se projevuje nejprve rychlým
stoupáním hladiny odpadních vod a stále se zesilujícím hukotem tekoucí masy
odpadních vod
- při prvním náznaku stoupání hladiny odpadních vod ve stoce se
pracovníci připravili k opuštění pracoviště. Bude-li hladina stoupat i nadále,
okamžitě musí pracoviště opustit a vyčkat až povodňová vlna opadne.
- pracovníci zajišťující bezpečnost práce ve stoce z povrchu vyzvali
pracovníky ve stoce smluveným signálem, aby opustili pracoviště, dojde-li k
přívalovému dešti v místě pracoviště nebo v jeho blízkosti.
o zastavení práce z důvodu ohrožení povodňovou vlnou provede mistr
záznam do provozního deníku.
Za havarijní situaci je nutno považovat:
- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami,
- havárie na stavební části stokové sítě,

- ucpávky na stokách,

- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek
závažné ohrožení jakosti povrchových vod,
- ohrožení zaměstnanců stokové sítě,

Neplánovaná obsluha a údržba:
Havarijní obsluhou a údržbou se odstraňují závady při nepředvídaných

poruchách, zejména při poškození a ucpání potrubí nebo vniku závadných
látek do potrubí.
Strana 23 (celkem 32)

Při ropné havárii, způsobující únik rozumných produktů do objektů
vodovodu je povinen provozovatel postupovat ve spolupráci s níže uvedenými
orgány.
Provozovatel musí při vzniku uvedené havárie zjistit zdroj znečištění a

vynaložit max. usídlí k zachycení závadných látek a zajistit jejich likvidaci.
Veškeré práce potřebné k odstranění havarijních poruch musí být provedeny v
nejkratší možné době.
Způsob nahlašování poruch
V pracovních i mimopracovních dnech je možné po celých 24 hodin
hlásit poruchy nebo havarijní stavy na kanalizačních zařízeních, které jsou
ve správě provozu kanalizace
V průběhu pracovní doby jsou hlášení o havarijních stavech na
kanalizačním zařízení přejímány přímo pracovníky provozu kanalizace, mimo
pracovní dobu, v době pracovního klidu a o svátcích jsou hlášení, přejímány
dispečinkem odpadních vod. Ten pak informuje havarijní službu na telefonu,
která hlášení vyhodnotí a zajistí odstranění nebo zajištění. Havarijní služba je
zajištěna nepřetržitě a je tvořena technikem a osádkou kanalizačního vozu.
POVINNOSTI PRODUCENTŮ

A.3. SEPTIK
Minimálně 1x za tři měsíce provést vizuální kontrolu hladin, popřípadě
odstranit plovoucí nečistoty v poslední odtokové komoře, norném přepadu
odtoku. Tyto nečistoty likvidovat dle platných státních norem a nařízení. Při
běžném provozním zatížení provést odkaleni odpadních vod jednotlivých komor
minimálně 1x ročně. Odčerpání provádí např. fekální vůz a obsah nádrže je

třeba likvidovat vhodným způsobem v souladu s legislatovou ČR.
Při odčerpání septiku se ponechá v jednotlivých komorách na dně vrstva
cca 15 centimetrů vyhnilého kalu jako očkovací kal. Kal se v nádrži ponechává
z důvodu opětovného nastartování biologické funkčnosti septiku.

Doklady od vývozu je nutné archivovat pro kontrolu VPÚ, ČIŽP, OÚ.
A.4. ZEMNI FILTR
Tento je v provedení 1+1 jako další stupeň čištění odpadních vod na
vyústi ze septiku. Pískový filtr se skládá z rozvodného perforovaného potrubí,
které je uloženo v podélném směru pískového filtru v štěrkovém obsypu. Tímto
potrubím protéká předčištěná odpadní voda ze septiku a prosakuje přes filtrační
pískovou náplň. Ve dně pískového filtru je uloženo sběrné perforované potrubí
ve štěrkovém obsypu, které z filtru odvádí vyčištěné odpadní vody do revizní
šachty za filtrem.
Pískový filtr využívá přírodního biologického procesu čištění odpadních
vod pomocí přisedlé biomasy na pevných částicích filtrační náplně. Další
vlastnosti filtru je jeho schopnost mechanické filtrace nerozpuštěných látek.
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Minimálně 1x za tři měsíce provést vizuální kontrolu.
Dbát na důsledné dodržování kvality nátoku ze septiku - nesmí dojít
k nátoku kalových vloček a hrubých nečistot!
V případě potřeby, lze náplň propláchnout čistou vodou odtokovým
potrubím s uzavřením odtoku do recipientu a současným odčerpáváním
fekálním vozem z nátokové šachty

A.5. FIRMY V OBCI :
ISDH Ledce

|Ledce

|telefon:723456550

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Dále je uveden seznam závadných látek, které nejsou odpadními
vodami. Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo
nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším
rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je
povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod nebo do kanalizace9'.
9) § 39, od.st. 4 zákona č. 254/2001 Sb.

A.6. NEBEZPEČNÉ LÁTKY:
a) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. zinek 5. olovo 9. molybden 13. berylium 17. kobalt
2. měď 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. cín 15. uran 19.telur

4.0hrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stříbro
b) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných
látek.
c) 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.
d) 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.
e) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
f) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
g) Fluoridy.
h) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména
amonné soli a dusitany.
i) Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky,
aerobně stabilizované komposty.
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A.7. 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:
a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové
sloučeniny ve vodním prostředí,
b) organofosforové sloučeniny,
c) organocínové sloučeniny,
d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní, nebo teratogenní vlastnosti
ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
e) rtuť a její sloučeniny,
f) kadmium a jeho sloučeniny,
g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,
h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v
suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání
vod,
i) kyanidy

A.8. OSTATNÍ LÁTKY
a) radioaktivní, infekční a jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost
obsluhovatelů kanalizace

b) látky narušující materiál staveb kanalizace nebo způsobující provozní
závady a poruchy při provozu kanalizace
c) látky způsobující provozní závady a poruchy předčistících zařízení
(např. odpady z drtičů v kuchyňských provozech)
d) nebezpečné látky definované v § 2, odst. 8 zákona č. 157/1997 Sb. v
platném znění
e) látky, které jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích
předpisů klasifikovány jako nebezpečný odpad.
K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné

látky do kanalizace je třeba povolení VPU 10) a producent je povinen v souladu
s tímto povolením měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství

zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a
výsledky měření předávat VPU, který povolení vydal11'.
IQ) § 16 zákona č. 254/2001 Sb

li, §19, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

POVINNOSTI PŘI VÝSKYTU HAVÁRIE
V případě havárie nebo jakékoliv poruchy (např. i překročení
předepsaných jakostních limitů), která brání v odvádění nebo čištění odpadních
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vod je provozovatel povinen učinit neprodleně taková provozní opatření, která
budou směřovat k co nejrychlejšímu obnovení funkce kanalizační sítě.
Při havárii platí následující zásady:
- Původce havárie (tj. ten subjekt - právnická nebo fyzická osoba - který
havarijní situaci způsobil) je povinen činit bezprostřední opatření k odstranění
příčiny a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, příp. pokyny

pracovníků vodoprávního úřadu, ČIŽP nebo provozovatele.
Původce havárie nemusí být vždy producent, ale i provozovatel činností
ohrožujících VK: např. autodopravce při havárii cisterny nebo jiného
motorového vozidla.

- Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně ohlásit

provozovateli, Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo Jednotce požární
ochrany nebo Policii ČR a správci Povodí Vltavy s.p.
- Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným
způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na
majetku, platí při zabraňování škodlivým následků havárie přiměřeně
ustanovení o ochraně před povodněmi.

- Původce havárie je povinen na výzvu shora uvedených orgánů při
odstraňování příčin a následků jím způsobené havárie spolupracovat.
- K odstranění následků nedovoleného vypouštění OV, nedovoleného
nakládání se závadnými látkami nebo havárií je oprávněn vodoprávní úřad
nebo CIZP uložit původci těchto událostí povinnost provést opatření k nápravě
závadného stavu na jeho vlastní náklady. Ty přecházejí i na případného
právního nástupce původce.

- Při odstraňování havárií a poruch se postupuje dle „Provozního řádu
veřejné kanalizace"

- Původce havárie je právně odpovědný za případné znečištění
recipientu a to na základě ustanovení o povinnosti k náhradě škody podle
občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a trestní odpovědnosti
pracovníků.
HZSPK
tel: 950 330 201
tel: 377 958 292
Obec Ledce
Ledce 232

33014LedceuPlzně
Městský úřad Nýřany
Odbor životního prostředí
Americká 39, 304 66 Plzeň
Vedoucí odboru ZP

Policie ČR, Plzeň - venkov
Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Povodí Vltavy, s.p.,
Závod Berounka
Denisovo nábřeží 14,

304 20 Plzeň
Oblastní vodohospodářský dispečink

tel: 377168001

tel: 377168019
tel: 974 327 229
tel: 377 307 111
fax: 377 237 367
tel: 377 307 356
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Email VH dispečink
dispecink.plzen@pvl.cz
Zdravotnická záchranná služba PK

tel: 377672111

Edvarda Beneěel 9 301 00 Plzeň

KHS Plzeňského kraje

tel: 377 323 894

Skřetova 15, 303 22 Plzeň
Hlásná a povodňová služba - obec Ledce

DALŠÍ PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ OV DO KANALIZACE
Množství odpadních vod a jejich znečištění je odběratel (producent)
povinen sledovat dle povolení VPU k vypouštění OV do kanalizace.

A.9. LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ
Limity znečištění odpadních vod jednotlivých producentů napojených na
veřejnou kanalizační síť zohledňují potřebu těchto subjektů v množství
vypouštěných vod a ve specifických případech do jisté míry i charakter
výrobního procesu.
Jsou stanoveny jako hodnoty:

hmotnostní (bilanční - celková látková bilance), zjištěné jako součin
ročního objemu vypouštěných OV a aritmetického průměru výsledku analýz
směsných vzorků odebíraných po dobu vypouštění OV,
koncentrační (maximálně přípustné znečištění) zjištěné jako maxima
ve směsném kontrolním vzorku nebo jako maxima v okamžitém prostém
kontrolním vzorku.

Překročení max. přípustného znečištění může být postihováno smluvní
sankcí nebo posuzováno jako stav pro kanalizační systém havarijní.

A.10. MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ
Pro splaškové odpadní vody vypouštěné do kanalizace, u kterých se
míra znečištění nesleduje, se místo odběru vzorků nestanovuje.
Pro ostatní odpadní vody vypouštěné do kanalizace a vyžadující
předčištění, určí místo odběru vzorků na každé jednotlivé přípojce provozovatel
po dohodě s producentem tak, aby bylo možné dodržet podmínky pro odběr
vzorků dané normovými hodnotami.
Místo odběru vzorků musí být producentem udržováno v takovém stavu,
aby odběr vzorků nebyl znehodnocen a musí být k odběru kdykoliv přístupné.

A.11. ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ
Četnost odběru vzorků OV a tím četnost kontroly míry znečištění OV se
stanoví podle průtoku vypouštěných OV, podle koncentrace a charakteru
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ukazatelů znečištění a podle míry ovlivnění jakosti vody, do které je vypouštěno
v souvislosti s další úpravou nebo čištěním.

A.12. DRUHY ODEBÍRANÝCH VZORKŮ
K posouzení jakosti vypouštěných OV se používají vzorky:
- vzorek prostý, bodový, tj. jednorázově, okamžité a nahodile odebraný
vzorek s ohledem na čas, závislý pouze na trvání vypouštění OV,
- vzorek směsný, časově závislý: dvouhodinový, získaný sléváním

8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Čas odběru se určí tak,
aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.
denní (8, 16, 24 hodinový)

získaný nasléváním stejných nebo proporcionálně k průtoku v intervalu 1 hodiny
zjištěných podílů dílčích 1-hodinových vzorků OV odebíraných po dobu
vypouštění.

A.13. ZPŮSOB A ÚČINNOST PŘEDČIŠTĚNÍ OV
Pokud OV vypouštěné do kanalizace k dodržení nejvyšší přípustné míry
znečištění podle tohoto KR vyžadují předčištění, musí se použít takové
zařízení, jehož technologický postup čištění zaručí dodržení předepsaných
limitů ukazatelů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a je na
současné technické úrovni.

A.14. SRÁŽKOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Srážkové vody jsou vody z dešťových srážek, jakož i vody z tání sněhu a
ledu. Jsou odpadními vodami v okamžiku jejich vtoku do kanalizace. Srážkové

vody lze kanalizací odvádět a zneškodňovat na ČOV za podmínek tohoto KŘ a
smlouvy o odvádění OV. Pokud jsou srážkové vody specificky znečištěné (např.
vody odtékající z parkovišť, aj.) je nutné je před vypuštěním předčistit s
povolením VPU.
Přednostně se mají neznečištěné srážkové vody zasakovat vhodným
technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací
tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.)
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
V rámci provozu veřejné kanalizace zajišťuje její provozovatel běžné
kontrolní rozbory vzorků odebíraných na výtoku z volných vyústí s četností 2x
ročně.

Producenti OV jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele,

vlastníka, vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, kontrolní
laboratoře a měřící skupiny umožnit vstup na pozemek jednak pro odběr vzorků
odpadní vody, jednak za účelem kontroly vnitřní kanalizace.
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Odběratel je povinen12' v místě a rozsahu stanoveném tímto KŘ
kontrolovat míru znečištění a měřit množství vypouštěných OV do kanalizace.
Odběr vzorků a předepsané rozbory může provádět pouze oprávněná laboratoř,
která má příslušnou akreditaci.

Provozovatel a vlastník veřejné kanalizace jsou povinni umožnit
pracovníkům vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, kontrolní
laboratoře a měřící skupiny provést kontrolu a odběr vzorků ve všech objektech
VK.
Provozovatel provádí kontrolu množství a míry znečištění OV
vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty podle plánu kontrol míry
znečištění OV a kalů13) nebo namátkově. Tato kontrola spočívá v odběru
kontrolních vzorků OV, jak bude uvedeno dále a porovnání ukazatelů znečištění
s limity stanovenými KR, popř. povolením VPU k vypouštění OV do kanalizace.

Hodnoty limitních ukazatelů stanovených KŘ nebo rozhodnutím VPÚ jsou
dodrženy, pokud nejsou kontrolním odběrem vzorků a jejich analýzou zjištěny
hodnoty vyšší. Překročení maximálních koncentračních hodnot ve 2-hodinovém
směsném vzorku může být postihováno smluvní sankcí ve smyslu uzavřené
obchodní smlouvy o odvádění OV. Překročení koncentračních hodnot bude
producentům oznámeno formou protokolu (výsledek laboratorní analýzy) a
současně budou uplatněny náklady na laboratorní práce včetně odběru vzorků.
Požadavky na odběr a rozbor kontrolních vzorků OV14)
Kontrolní vzorky OV vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě
odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele (producenta). Pokud se
odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru 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. Konzervaci a potřebnou manipulaci vzorku v laboratoři
provozovatele je možné provést na požádání za přítomnosti zástupce
producenta:
- v den odběru vzorku, je-li odběr směsného vzorku ukončen v počátku nebo
v průběhu ranní směny
- nejpozději následující den po odběru vzorku
Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků OV,
provádí rozbor odebraných kontrolních vzorků OV kontrolní laboratoř stanovená
zvláštním právním předpisem.15'
i2) § 18, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb
i3) §9 vytí. Mze č. 428/2001 Sb.
i4) § 26 vyhl. Mze č. 428/2001 Sb.
i5) §92 zákona č. 254/2001 Sb.

ODPOVĚDNOST PRODUCENTA

Producent odpovídá za škody způsobené porušením podmínek
Kanalizačního řádu !

V případech vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ukončené
VKV do vod povrchových bude před připojením požadováno vyčištění
odpadních vod na úroveň danou příslušnými právními předpisy upravujícími
vypouštění odpadních vod do vod povrchových (nařízení vlády č. č. 229/2007
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Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod).
Ukazatele, hmotnostní a emisní limity stanoví VPU v povolení k vypouštění OV
do kanalizace.

Každý, kdo je napojen na veřejnou kanalizaci bez předčišťovacího
zařízení, nebo přes nevyhovující předčišťovací zařízení je povinen provést
opatření k nápravě, nejpozději do

Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace16' je vypouštění:
- bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,

- v rozporu s podmínkami stanovenými KŘ, popř. v povolení VPŮ,
- přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící
zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných
odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je
množství skutečné, tj. vypouštění ve větším množství, ve vyšších
koncentračních hodnotách, ve vyšších bilančních hodnotách znečištění či
vypouštění odpadních vod o vyšších teplotách než bylo sjednáno nebo
vypouětí-li producent do veřejné kanalizace látky, které nejsou odpadními
vodami nebo látky jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno.
Při neoprávněném vypouštění OV do veřejné kanalizace je odběratel
(producent) povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé tímto neoprávněným
vypouštěním17). Náhradu této ztráty stanoví provozovatel kanalizace podle
prokázaných vícenákladů způsobených:
a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV
stanovené KR včetně nákladů spojených se zjištěním této skutečnosti,
b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku.
Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na náhradu
škody, vzniklé mu zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod do vod
povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného
obdobného důvodu.
i6) § 10, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
i7) § 10, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

PŘEDPISY A NORMY
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů - vodní zákon
(VZ) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů - o vodovodech a kanalizacích (ZVK) ve znění
pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. - (VVK)
- Vyhláška č. 293/2002 Sb. , o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod
povrchových
- Vyhláška č. 382/2001 Sb. , o podmínkách použití upravených kalů na
zemědělské půdě
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
zákonů - (OVZ)
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- Nařízení vlády č. 82/1999 Sb. , kterým se stanoví ukazatele a hodnoty
přípustnéhoznečištění vod.
- Vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování
hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích
závažné havárie

- Vyhláška č. 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany

- Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ČSN 736701 Stoková síť a kanalizační přípojky
ČSN 736704 Kanalizace malých sídlišť a rozptýlené zástavby
ČSN 736760 Domovní kanalizace

ČSN 753415 Ochrana vody před ropnými látkami
Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 753418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při
dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly.

ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 752-4 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
(756110) - č. 4 Hydraulické výpočty z hlediska ochrany životního prostředí

ČSN EN 752-5 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
(756110)-č. 5 Sanace
ČSN EN 752-6 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

(756110) - č. 6 Čerpací stanice
ČSN 756230 Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 756401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO
ČSN 756551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 756601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod. Všeobecné
požadavky

ČSN 756909 Zkoušky vodotěsnosti stok
TNV 756910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
TNV 756911 Provozní řád kanalizace
TNV 757121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

ČSN 757923-52 Chemický a fyzikální rozbor kalů (jednotlivá stanovení)
TNV 757961 Stanovení zahuěťovacích a odvodňovacích vlastností kalů

ČSN EN 121 76 Charakterizace kalů - Stanovení pH
(758010)
ČSN 757241 Kontrola odpadních a zvláštních vod
ON 830500 Vyjadrovanie výsledkov chemického a fyzikálneho rozboru vod
ČSN 830540 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod (části 1-31)

ČSN 830550-1 až 5 Fyzikálně chemický rozbor kalů
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STOKA A
DÉLKA
ŠACHTY
ČSOV1 A-l
A-l A-2
A-2 A-3

[m]

STOKA A l
DÉLKA

PŘÍPOJKY

[m]

DÉLKA

DÉLKA
ŠACHTY

PŘÍPOJKY

[m]

12,96 l A-P1
7,11|A-P2
7,25 l A-P3

6,19
6,14

A6 Al-1

7,03

Al-2 Al-3

28,7|A1-P1
25,89|A1-P2
17,99|A1-P3

A-3 A-4

29,14 l A-P4

6,63

Al-3 _A1-4

14,211 A1-P4

A-4_A-5
A-5_A-6
A-6 A-7

32,79 l A-P5
21,68 l A-P6

7,39

Al-4 Al-5

16,74 l CELKEM

25,71
4,54

Al-5 Al-6

Al-6 _A1-7

12,52
15,96

63,63

CELKEM

A-7_A-8
A-8_A-9
A-9 A-10

A-10_A-11
A-11_A-12
A-12 A-13
A-13 A-14

25,341 A-P7
29,47 CELKEM
35,65
26,18
20,51
24,22

A-15 A-16

4,33
18,7
357,17

STOKA Bl
DÉLKA

STOKA B2
DÉLKA
[m]
9,53

ŠACHTY
B-18 Bl-1
Bl-1 Bl-2

48,33
43,28

PŘÍPOJKY
B1-P1
B1-P2

Bl-2 Bl-3

18,81

B1-P3

Bl-3 Bl-4

B1-P4
B1-P5

8,86

B1-P6

Bl-6 Bl-7

29,01
36,47
36,64
27,81

1,47
1,45

B1-P7

5,01
7,77

Bl-7 Bl-8

24,63

B1-P8

10,31

CELKEM

264,98

B1-P9

5,01

B1-P10

11,80

B1-P11

8,11

CELKEM

77,92

Bl-4 Bl-5

B1-5_B1-6

132,01

17,92
24,43

CELKEM

4,35 l
5,88
5,55
6,68 l
22,46

19,49

A-14 A-15
A-16_A-17

Al-1 Al-2

[m]

Jm]

8,60

ŠACHTY
B-32 B2-1
B2-1 B2-2

4,05

B2-P1

29,59

B2-P2

3,90
6,74

B2-2 B2-3

7,73

B2-P3

16,36

CELKEM

41,37

CELKEM

27,00

STOKA B3
DÉLKA

Jm]

ŠACHTY
B-33 B3-1

9,33

PŘÍPOJKY
B3-P1

B3-1 B3-2

10,77

B3-P2

B3-2 B3-3

31,29

B3-P3

DÉLKA
DÉLKA
PŘÍPOJKY
[m]
[m]

STOKA B4
DÉLKA
[m]
2,31
3,67
5,45

ŠACHTY

DÉLKA
DÉLKA
PŘÍPOJKY
[m]
[m]
B4-P1

6,32

B4-1 B4-2

9,05
49,10

B4-P2

6,50

B4-2_B4-3

49,88

B4-P3

6,77

B-35 B4-1

B3-3 B3-4

11,90 l CELKEM | 11,43

B4-3 B4-4

36,66

B4-P4

6,85

B3-4 B3-5

16,42

B4-4 B4-5

27,97

B4-P5

5,94

CELKEM

79,71

B4-5 B4-6

B4-P6

5,93

B4-P7

B4-7 B4-8

29,12
22,22
16,71

6,30
5,98

B4-8 B4-9

13,53

B4-P9

B4-6 B4-7

CELKEM

B4-P8

254,24 l B4-P10
CELKEM

STOKA
DÉLKA
ŠACHTY

trn]

6,53
6,79
63,91

STOKA B
DÉLKA
PŘÍPOJKY [m]

DÉLKA
ŠACHTY

[m]

DÉLKA
PŘÍPOJKY

[m]

B-8 B-9

40,14 B-P8
48,9 B-P9

B-9 B-10

49,54 B-P10

6,29
7,00
7,42
5,96
5,60
2,29
2,15
2,56
4,16
2,22

B-35 B-36

14,25 B-P35
26,48 B-P36

B-10 B-ll

28,37 B-P11

41,17

B-36_B-37

37,16 B-P37

6,38

B-ll B-12

9,86
9,70

B-37 B-38

B-12 B-13

27,85 B-P12
31,81 B-P13

49,48 B-P38
16,24 B-P39

B-13 B-14

17,72 B-P14

5,13

B-39_UŠ-V

3,03
1,66 l
10,12

B-14 B-15

8,93 B-P15

11,47

B-15 B-16

44,88 B-P16
16,84 B-P17

4,54
9,66

B-P42

B-P18

10,46

B-P44

B-18,B-19

43,14 B-P19

5,06

B-P45

B-19_B-20

27,37 B-P20

8,20

B-P46

B-20 B-21

41,04 B-P21

B-P47

B-21 B-22

39,24 B-P22

B-22 B-23

29,58 B-P23

7,84
7,41
7,02

B-23 B-24

46,79 B-P24

5,84

B-P50

B-24 B-25

25,25 B-P25

3,16

B-P51

B-25 B-26

23,11 B-P26

9,60

CELKEM

A-1 B-l

24,81 B-P1

B-l B-2

42,59
38,13
50,01
49,74

B-2 B-3
B-3 B-4
B-4 B-5

B-5 B-6
B-6 B-7
B-7 B-8

B-16 B-17
B-17 B-18

B-P2
B-P3

B-P4
B-P5

41,31 B-P6
47,05 B-P7

2,97

18,53 B-P27
26,78 B-P28

2,88
2,82 l

4,13 l

B-30_B-31

20,57 B-P29
16,91 B-P30
6,07 B-P31

B-31_B-32

8,57 B-P32

3,10 l

B-32 B-33

30,17 B-P33

3,42

B-33_B-34

26,88 B-P34

10,77

B-34_B-35

3,48
10,06

B-26 B-27
B-27_B-28

B-28_B-29
B-29_B-30

B-38_B-39
CELKEM

3,45 B-P40
978,15 B-P41
B-P43

B-P48
B-P49

8,87
9,07

10,45

9,15
5,111
2,08
6,61
6,64 l
5,33 l
7,99
5,67 l
6,91
3,00 l
317,92

STOKA E
DÉLKA

ŠACHTA
D-9 UŠ-V-4

[m]

DÉLKA
PŘÍPOJKY

[m]

E-l ČSOV4

5,85 l E-P1
39,67 l E-P2

11,39
10,21

CELKEM

45,52 l E-P3

10,33

E-P4

6,01

45,44 l E-P5

8,35

|V-4

CELKEM

46,29

STOKA D6
DÉLKA
ŠACHTA
D-14 D6-1

STOKA D
DÉLKA

DÉLKA

[m]

[m]

D6-P1

D6-1 D6-2

26,40
23,07

D6-P2

11,28
12,27

D6-2 D6-3

37,61

D6-P3

13,34

D-2 D-3

6,47 D-P3

D6-3 D6-4

D6-P4

33,13 D-P4

D-4 D-5

31,67 D-P5

D-5 D-6

12,53 D-P6

D-6 D7
D-7 D-8

13,46 D-P7
33,36 D-P8

D-8 D-9

30,11 D-P9

D-9 D-10

CELKEM

356,33

9,36
7,21
5,29
6,92
5,23
5,20
6,19
5,58
5,15
5,28
5,03
7,67

D-3 D-4

D6-10 D6-11

38,60
10,71
45,08
39,67
8,76
46,66
47,88
31,89

14,61
13,07
25,79
30,53

D6-4 D6-5

D6-5 D6-6
D6-6 D6-7
D6-7 D6-8
D6-8 D6-9
D6-9 D6-10

D6-P5
D6-P6
D6-P7
D6-P8
D6-P9
D6-P10
D6-P11
D6-P12
D6-P13
D6-P14
D6-P15

D6-P16
D6-P17
D6-P18

D6-P19

4,06
6,84
6,10

ŠACHT/
ČSOV3_D-1

DÉLKA

PŘÍPOJKY

D-P1

D-1 D-2

D-10 D-11
D-11 D-12

D-12 ŠACHTA
ŠACHTA D-12
D-13 D-14
D-14 D-15
D-15 D-16
D-16 D-17
D-17 D-18

D6-P21

4,55
7,55
4,19

D6-P22

8,78

D-20 D-21

CELKEM

153,07

D-21 D-22

D6-P20

[m]

D-18 D-19
D-19 D-20

D-22 D-23
D-23 D-24
D-24 D-25

PŘÍPOJKY
D-P2

D-P10
D-P11

D-P12
D-P13

7,8 D-P14
17,52
46,43
11,14
10,3

D-P15
D-P16
D-P17
D-P18

12,5 CELKEM
25,11
49,82
23,04
38,32
21,55
44,57
18,74

[m]
27,29
16,84 l

7,3 l
4,3
7,48
5,29 l
5,53 l
4,74
3,62 l
3,92 l
3,36 l
5,24 l
21,82
5,3]
6,94 l
7,33 l
7,03 l
6,69]
150,02 J

CELKEM

STOKA Dl-2
DÉLKA

[m]

ŠACHTY

DÉLKA

PŘÍPOJKY

[m]

18,76 l D1-2-P1

6,11

Dl-2-1 Dl-2-2

31,25 l D1-2-P2

1,55

Dl-2-2 Dl-2-3

36,66|D1-2-P3

21,36

CELKEM

86,67 CELKEM

29,02

Dl-7 Dl-2-1

571,57|

STOKA D4-1
DÉLKA
ŠACHTY

[m]

DÉLKA
PŘÍPOJKY

[m]

15,12 l D4-1-P1

10

2

46,25 l D4-1-P2

8,99

CELKEM

61,37 l D4-1-P3
D4-1-P4

14,78
17,77

D4-1-P5

17,77

D4-1-P6

15,22

CELKEM

84,53

D4-2 D4-1-1

D4-1-1_D4-1-

STOKA Dl-1-2
DÉLKA

DÉLKA

[m]

ŠACHTY

D1-1-1-16_D1-1-2l
Dl-1-2-1 Dl-1-2-2
Dl-1-2-2 Dl-1-2-3
Dl-1-2-3 Dl-1-2-4

PŘÍPOJKY

[m]

Dl-1-2-

7,73 Pl
Dl-1-216,26 P2
Dl-1-226,22 P3
Dl-1-228,11 P4

7,72

7,22
6,99

STOKA D4-2

9,52
DÉLKA

Dl-1-2-4 Dl-1-2-5
Dl-1-2-5 Dl-1-2-6

21,83 l CELKEM

ŠACHTy

31,45

46,57

[m]

DÉLKA
PŘÍPOJKY

[m]

11,79|D4-2-P1

6,44

2

25,83 l D4-2-P2

7,32 l

D4-2-2_D4-23

26,56 l D4-2-P3

3,01

CELKEM

64,18 l CELKEM

16,77

D4-5 D4-2-1
D4-2-1 D4-2-

CELKEM

146,72

STOKA Dl

STOKA Dl-1
DÉLKA
ŠACHTY

[m]

DÉLKA

PŘÍPOJKY

[m]

DÉLKA
ŠACHTY

[m]

DÉLKA
PŘÍPOJKY

[m]
2,78

Dl-1 Dl-2

18,52|D1-P1

Dl-2 Dl-3

15,42 l D1-P2

5,11

Dl-3 Dl-4

13,53 l D1-P3

11,11

Dl-4 Dl-5

12,14|D1-P4

5,68

D1-1-4_D-1-1-5

32,68
32,11
19,05
17,86
16,33

Dl-5 Dl-6

Dl-1-5 Dl-1-6

19,99

Dl-6 Dl-7

Dl-1-6 Dl-1-7

38,98
17,79
13,77
17,42

Dl-7 Dl-8
CELKEM

14,18
18,72
31,68

Dl-2 Dl-1-1
Dl-1-1 Dl-1-2

Dl-1-2 Dl-1-3
Dl-1-3 Dl-1-4

Dl-1-7 Dl-1-8

Dl-1-8 Dl-1-9
Dl-1-9 Dl-1-10

124,19

D1-1-10_D1-1-11

STOKA D2

15,61

DÉLKA

DÉLKA

28,24
27,39
26,64

ŠACHTY
D-2 D2-1
D2-1 D2-2
CELKEM

Dl-1-16 Dl-1-17

38,23
38,01
47,63

Dl-1-17 Dl-1-18

46,78

D1-1-18_D1-1-19

33,53

Dl-1-11 Dl-1-12

Dl-1-12 Dl-1-13
Dl-1-13 Dl-1-14

Dl-1-14 Dl-1-15
Dl-1-15 Dl-1-16

[m]

PŘÍPOJKY

8,7
34,03
42,73

STOKA D4
DÉLKA

DÉLKA
CELKEM

ŠACHTY

528,04

DÉLKA

D3_D3-1
D3-1 D3-2
D3-2 D3-3
D3-3 D3-4
D3-4 D3-5
D3-5 D3-6

CELKEM

[m]

[m]

D4-1 D4-2
D4-2_D4-3

44,74 l D4-P2

6,86

24,11 D4-P3

5,95 l

D4-3 D4-4

32,35 l D4-P4

5,48

D4-4_D4-5

29,07 D4-P5

D4-5_D4-6
D4-6 D4-7
D4-7 D4-8

18,74
17,14
22,46
18,93
32,77
17,58

D4-P6

5,58 l
9,8 l

D4-P7

9,87

D4-P8
D4-P10

5,03 l
5,72 l
1,45 l

D4-P11

4,61

D4-11 D4-12

9,56 D4-P12

D4-12 D4-13

D4-13 D4-14

45,96 D4-P13
34,92 CELKEM

8,33 l
4,57 l
87,43

D4-14 D4-15

32,14

6,03

D4-15 D4-16
D4-16 D4-17
D4-17 D4-18

31,93
29,65
26,27

4,22

CELKEM

DÉLKA
PŘÍPOJKY

[m]

49,31
31,01

22,81
49,97
29,47
23,72
206,29

D4-8 D4-9
D4-9 D4-10
D4-10 D4-11

DÉLKA

D4-P9

DÉLKA

D5-1 D5-2

PŘÍPOJKY
8,79 l D5-P1
34,02 l D5-P2

CELKEM

42,811 D5-P3

[m]

D-9_D5-1

PŘÍPOJKY

14,18

STOKA D3
ŠACHTY

[m]

6,74 l D4-P1

D-6 D4-1

STOKA D3
ŠACHTY

[m]

CELKEM

[m]
4,75

475,05

15

STOKA D5
DÉLKA

DÉLKA
ŠACHTY
D-9_D5-1
D5-1 D5-2
CELKEM

PŘÍPOJKY
8,79|D5-P1
34,02 l D5-P2

[m]

42,811 D5-P3
CELKEM

Stoky ČOV
DÉLKA
ŠACHTY

[m]

[m]
4,75 l
6,03
4,22 l
15

OK-1 ŠOD1-1
ODl-1 OD1-2

3,15

CELKEM

13,01
16,16

OD1-2 PARSH

18,46

PARSH OS-2

4,40

OS-2_OS-1

6,98

OS-1 ČOV

0,81
30,65

CELKEM

VÝTLAČNÝ ŘÁD V-l | 2,75

Stoka Ví
DÉLKA

[m]

ŠACHTY

99,32
96,96 l

ČSOV3 ČS-1
ČS-1 UŠ-V-3

196,28 l

CELKEM

Stoka V3
DÉLKA
ŠACHU
ČSOV3 ČS-1
ČS-1 UŠ-V-3
CELKEM

[m]
99,32
96,96 l
196,28

Stoka V4
V-4

45,44 l

Stoka C
DÉLKA PŘÍPOJK DÉLKA
Y
[m]
[m]

ŠACHTlř

Kamerov

ky

3,59

C-P1

C-1_C-2

20,23

C-P2

C-2 C-3

48,57

C-P3

C-3 C-4

40,97

C-P4

3,74
8,45
4,4
7,46

C-4_C-5

28,08

C-P5

9,07

C-5_C-6

C-P6

3,91
9,78
9,79

C-9_C-10

13,25
48,80
6,50
25,72
28,41

C-P10

4,7
4,72

C-10 C-11

40,12

C-P11

5,83

C-11_C-12

11,24
18,60

C-P12
C-P13

3,95
6,1

C-P14

4,64

4,78

C-14 C-15

25,06
22,97

C-P 15

C-15 C-16

9,15

C-P16

6,32
5,27

C-16 C-17

35,76

C-P 17

4,14

6,33 l
5,31
4,55 l

C-17 C-18

40,30

C-P18

8,43

8,43

C-18 C-19

17,91

C-P19

C-19_C-20

28,80
28,53

C-P20

3,38
8,62

3,48
8,92
4,05

ČSOV2_C-1

C-6_C-7
C-7_C-8
C-8_C-9

C-12 C-13
C-13 C-14

C-20__C-21

CELKEM

C-P7
C-P8
C-P9

4,09
8,70 l
4,72 l
7,46
9,25 l
6,511
9,96
10,60
5,12 l
5,74 l
5,85 l
4,65
7,46

542,56 C-P22

3,38
3,27

C-P23

11,87

13,41

CELKEM 141,22

153,06

C-P21

3,69

Stoka C3
ŠACHTr

DÉLKA PŘÍPOJK DÉLKA Kamerov

[m] Y [m] ky

C-11_C3-1

21,10

C3-P1

12,97

16,41

C3-1 C3-2

C3-P2

C3-3_C3-4

16,65
25,97
25,41

5,58]
7,53
6,13

CELKEM

89,13

C3-P5

5,57
6,8
6,13
6,87

C3-2 C3-3

C3-P3
C3-P4

C3-P6 l 6,29
CELKEM l 44,63
PŘÍPOJK
Y 333,29

6,88
6,52
49,05

Stoka ČI
ŠACHTY

DÉLKA PŘÍPOJK DÉLKA Kamerov

[m] Y [m] ky

C-7_C1-1 l 17,03 l C1-P1 | 4,17
Cl-1 Cl-2 29,11 l C1-P2

3,64

6,48
C1-2_C1-3 l 30,14 l C1-P3
Cl-3 Cl-4 35,32 ] C1-P4 l 3,42
C1-4_C1-5 23,80 l C1-P5 l 6,64
CELKEM 135,40

3,53
C1-P7 6,62
C1-P8
4,57
C1-P9
3,77
C1-P10 7,04
C1-P11 5,16
CELKEM 55,04
C1-P6

4,40
3,65 l
6,49

3,43 l
6,83

3,55 l
6,62

4,72 l
3,80

7,20 l
5,16 l
55,85

Stoka C2
ŠACHTY

DÉLKA PŘÍPOJK DÉLKA Ka me rov
Y
[m]
[m]
ky

C-7_C2-1 l 18,58 l C2-P1 | 3,51
C2-P2 3,79
C2-1 C2-2 l 43,32
C2-P3
4,09
C2-2_C2-3 l 50,31
C2-P4
C2-3 C2-4 l 33,31
6,75
CELKEM l 145,52 C2-P5
5,8

3,55 l
3,81
4,08
6,80

7,91

7,97 l
6,34

C2-P6

C2-P7

6

C2-P8

8,85
8,41
9,27

8,85

5,77 l

C2-P14

5,77
7,35
6,4
8,5

CELKEM

92,4

93,15

C2-P9
C2-P10

C2-P11
C2-P12
C2-P13

Stoka C2
ŠACHTY

5,80

DÉLKA PŘÍPOJK DÉLKA

[m] Y [m]

8,65
9,28 l

7,35 l
6,40
8,50

D-9_UŠ-V5,85 l E-P1

11,39

4

39,67 l E-P2

10,21

CELKEM

45,52 l E-P3

10,33

E-P4

6,01

45,44 l E-P5

8,35 l

4

E-1_ČSOV

|V-4

CELKEM

46,29

C }

