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1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU – základní údaje 

 

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ OBCE: 

Hnanice 

 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ  
(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.) :           6220 – 640000 – 00600351 - 3/1 
       Stoková síť Hnanice 
 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  
(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.) :                    6220 – 640000 – 00600351- 4/1 
       ČOV Hnanice 

 
 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
stokové sítě obce Hnanice zakončené čistírnou městských odpadních vod v obci Hnanice. 
 
 Vlastník kanalizace   :          Obec Hnanice 
                                                                              
 Identifikační číslo (IČO)  :          00 60 03 51 
 
 Sídlo     :          669 02 Znojmo – Znojemská 113, Hnanice 
 
 Provozovatel kanalizace            :     Obec Hnanice 
                                                                            
 Identifikační číslo (IČO)  :          00 60 03 51 
 
 Sídlo     :          669 02 Znojmo – Znojemská 113, Hnanice 
  

Zpracovatel provozního řádu :  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,  
                                                                 a.s., Brno – divize Znojmo 

 

 Datum zpracování   :  červen 2014 
 

 
 
Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : 
 
 Kanalizační řád byl schválen podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  
místně  příslušného  vodoprávního  úřadu………………………………… 
 
 
  č. j. .......................................... ze dne ................................ 
 
 
 
 
 
 
      …...................……..……...................…........        
                                                                       razítko a podpis schvalujícího úřadu 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům 
odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody 
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu 
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  
č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky 
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí 
z kanalizačního řádu: 
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění 

pozdějších předpisů (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) 
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (zejména § 16) 
- vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26). 

 

2.1.   Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 
 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými 
na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) 
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) 
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb., 

 
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů 

vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí 
pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 

 
c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze 

stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před 
vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V 
případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před 
vstupem do kanalizace předčišťovat, 

 
d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit 

kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, 
 
e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních 

vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, 
 
f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby 

tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, 
 
g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 
 
2.2.   Cíle kanalizačního řádu 
 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obci tak, aby 
zejména: 
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, 
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c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod 
a dosažení vhodné kvality kalu, 

d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace 
významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou 
potřebu, 

e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 
f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě, 
g)  byla stanovena pravidla a způsob využívání stokové sítě  a ČOV.  
 
 

3. POPIS ÚZEMÍ 

 
 
3.1.   Charakter lokality 
 

Obec Hnanice se nachází na státní hranice s Rakouskem cca 7 km jižně od města 
Znojma. Obcí prochází státní silnice II/413 s hraničním přechodem Hnanice – Mitterrtzbach. 

Obec tvoří převáženě jednopodlažní rodinné domky zformované do oboustranné uliční 
zástavby. Obec lze charakterizovat jako středně husté osídlení s rozptýlenou výstavbou se 
zvýšenou zástavbou centrální části obce. Vzhledem k poloze obce jsou v obci zařízení 
k provozování turistického ruchu. 

V obci je vybudován veřejný vodovod, dešťové vody z části obce jsou odváděny 
částečně dešťovou kanalizací a částečně otevřenými příkopy do toku Daníž. Splaškové vody 
jsou gravitačně svedeny na ČOV s technologií firmy OMS Walter. 

 
V obci Hnanice v roce 2014 žilo 352 trvale bydlících obyvatel. Zhruba polovina 

práceschopného obyvatelstva je zaměstnána místně, převážně v zemědělství a v zařízeních 
k provozování turistického ruchu, zbytek dojíždí za prací především do Znojma a do okolí. 

 
 
3.2.   Odpadní vody 
 
         V řešené aglomeraci vznikají pouze splaškové odpadní vody vnikající do kanalizace: 
 

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“), 
b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“), 
c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská 

vybavenost“), 
d) jiné -„balastní vody“. 
 
 

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z 
domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 352 trvale bydlících 
obyvatel na území obce a napojených přímo na stokovou síť. 
 
Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou obecně dvojího druhu: 
- vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), 
- vody technologické (z vlastního výrobního procesu). 
 
V obci se nenachází žádný průmyslový podnik.  

 
Průmyslové odpadní vody vznikající zejména v podnicích se nevyskytují. 
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Poznámka : Za potenciální producenty technologických odpadních vod lze 
v současné době považovat podniky: nejsou 
 
Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti  – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti 
splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí 
podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností 
(služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod (v následujícím 
seznamu s označením TOV). 
 
Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti v dané lokalitě: 
Hotel HAPPY STAR, Znojemská 111, Hnanice 
Bistro u čerpací stanice PHM, Znojemská 101, Hnanice. 
 
Poznámka : Za potenciálního producenta technologických odpadních vod lze 
v současné době považovat podnik: žádný 
Hotel Vinice Hnanice na místě bývalé vojenské roty Devět mlýnů není napojen na kanalizaci 
obce Hnanice. 
 
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. 
 
 

4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ 
 

4.1.   Popis a hydrotechnické údaje 
  

 Prakticky veškeré splaškové odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti 
(služeb) a domácností jsou splaškovou kanalizací gravitačně odváděny (veřejnou) stokovou 
sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Celková délka dopravních cest splaškové stokové 
sítě je 3 326 m. Dešťová kanalizace není tímto kanalizačním řádem řešena. 

 
Stručný popis stokové sítě : 
 Hlavní sběrač A je veden v údolní nivě toku Daníž procházející středem obce. 

Do něj jsou zaústěny vedlejší stoky. Kanalizační stoky jsou z kameniny (KT), PVC, PP DN 
250, 200 a 300.   

Celková délka splaškové kanalizace je 3 326 m, materiál KT DN 200 má délku 1 213 
m, KT DN 300 má délku 1723 m, PVC DN 300 délka 115 m a PP DN 250 délka 275 m. 
Podrobněji o stokách viz. Tabulka č.1 

 
Odlehčovací komory : 
Na kanalizaci není instalována žádná OK, neboť je zde oddílný způsob kanalizace.  
 

K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní – vstupní šachty.  
 
 
 

4.2.   Hydrologické údaje 
 

Recipientem kanalizační sítě a ČOV Hnanice je vodní tok Daníž, jehož plocha je 
povodí je 7,21 km2, průměrný srážkový úhrn (srážkový normál) je 497 mm. (meteorologická 
stanice Kuchařovice, srážkový normál 1981 – 2010). 

Pro danou oblast je směrodatná intenzita deště i - 175 l/s*ha (t = 15 min., p = 1,0), 
průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,05. 
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Níže uvedené údaje HMÚ Brno platí pro profil pod obcí Hnanice pod pravostranným 
přítokem: 

 
 
M-denní průtoky v l/s (třída II):   
 
30   90   180   270   355  364 
________________________ 
 
35   16     9     3,6     1,6    0,6 

 
 
Množství odebírané a vypouštěné vody 
 

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci je v současnosti 352, 
z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 320. Celkově jsou všichni současní uživatelé 
kanalizační sítě k veřejné potřebě připojeni prostřednictvím 129 ks kanalizačních přípojek. 

 
 
 

                                                                                   Tabulka  č. 1 

 
PŘEHLED KANALIZAČNÍCH STOK: 
 

STOKA DÉLKA DLE PROFILU [m] 
 PVC DN 

300 

PP DN 

250 

KT    

DN  200  

KT DN  

300 

Kolaudační rozhodnutí, 

kolaudační souhlas 

A - - 20,9 992,1  

 
 

 

 
Vod 1613/231.2/95-Ko z 10.7.1995 

A1 - - 110,5 - 

A2 - - 252,8 - 

A3 - - 36,5 - 

A4 - - 80,9 - 

A4a - - 37 - 

A5 - - 86,4 - 

B - - - 676 

B1 - - - 112 

B2 - - - 112 

B2a - - - 84 

S - - 334,6 - 
Vod 23d2 1029,72/2003-Ax z    

25.3.2003 D 115 - - - 

Záhumenní  275 - - MUZN 117837/2011 z 21.12.2011 

Celkem 115 227 1 213 1 723 Celková délka  3 362 m 

 
 
 
4.3.   Grafická  příloha přehledná a celková situace   
Grafická příloha č.1. obsahuje přehlednou situaci území. 
Grafická příloha č.2. obsahuje celkovou situaci území. 
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5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ  ODPADNÍCH  VOD 
 
Čistírna odpadních vod Hnanice leží na jihovýchodním okraji obce, na levém břehu potoka 
Daníž (č. hydrologického pořadí 4-14-02-080, říční km výpusti 22,000, ID vodního útvaru 
41203000, souřadnice místa vypouštění X, Y: 1199794, 647957), který slouží jako recipient 
pro vypouštění vyčištěných odpadních vod. 
Původní čistírna odpadních vod Hnanice byla provedena jako mechanicko-biologická pro 

300 EO se simultánní nitrifikací, denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu. ČOV je 
osazena technologií firmy OSM WALTER,s.r.o. Brno. 
 
Povolení stavby kanalizace a ČOV Hnanice a povolení k nakládání s vodami – vypouštění 
odpadních vod vydal OKÚ Znojmo RŽP rozhodnutím č.j. Vod 869/235.0/91-Mi ze dne 
15.1.1992.  
Rozhodnutím OkÚ Znojmo RŽP č.j. Vod 1467/231.2/94-Ko z 8.8.1994 bylo povoleno 
prozatímní užívání stavby kanalizace a ČOV Hnanice ke zkušebnímu provozu. 
Rozhodnutím OkÚ Znojmo RŽP č.j. Vod 1613/231.2/95-Ko z 10.7.1995 bylo povoleno trvalé 
užívání stavby kanalizace a ČOV Hnanice.  
Rozhodnutím OkÚ Znojmo RŽP č.j. Vod 698/231.2/99-Ko z 9.6.1999 bylo změněno povolení 
k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Hnanice do vodního toku Daníž.  
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena do 31.12.2010. 
 
Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. Vod 24d2 10066/2004-Ko z 16.6.2004 bylo vydáno 
stavební povolení na stavbu „ČOV Hnanice – intenzifikace“ a bylo změněno povolení 
k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Hnanice do vodního toku Daníž. 
Čistírna Hnanice byla intenzifikována - doplněna na dvoulinkovou, mechanicko - biologickou 
pro 600 EO. Podrobnější údaje o ČOV jsou uvedeny v „Provozním řádu čistírny odpadních 
vod Hnanice“. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod výše uvedeného rozhodnutí je účinné od zahájení 
provozu intenzifikované ČOV a platí do 31.5.2014. Do doby, než bude dokončena 
intenzifikace ČOV, platilo povolení k vypouštění odpadních vod z 9.6.1999 č.j. Vod 
698/231.2/99-Ko. 
Toto stavební povolení však pozbylo platnosti a bylo vydáno  stavební povolení rozhodnutím 
MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 113925/2007 z 20.12.2007. Platnost stavebního povolení byla 
prodloužena rozhodnutím č.j. MUZN 102387/2009 ze dne 08.12.2009. 
 
Kolaudačním souhlasem z 15.10.2013 č.j. MUZN 3081/2013 vydaným MěÚ Znojmo OŽP 
bylo vydáno povolení k užívání vodního díla „ČOV Hnanice – intenzifikace“. 
Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 41613/2014 z 12.6.2014 bylo změněno povolení 
k nakládání s vodami vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu v obci 
Hnanice. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena do 31.5.2024. 

 
 
5.1.   Kapacita  čistírny odpadních vod a limity vypouštěného znečištění 
 
Základní projektové kapacitní parametry : 
Přípustné množství vypouštěných vod  
Qh                [l/s]                                      3,2   
Q max         [m3/měs]                         12 800    
Qr               [m

3/rok]              102 656  
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Počet připojených 
ekvivalentních obyvatel (dle BSK5)                        600  
 
Počet osazených linek                                               2 
 
Přípustné množství znečištění: 
 

MNOŽSTVÍ l/s m3/měsíc m3/rok 

prům 1,7 - - 

max. 3,2 12 800 102 700 

 
 

Ukazatel 
znečištění 

Hodnoty „p“ 
mg/l 

Hodnoty 
„m“ mg/l 

tun/rok 

BSK5 22 30 1,329 

NL 25 30 1,510 

CHSK-Cr 75 140 5,502 

 
průměr 

mg/l 
Hodnoty 
„m“ mg/l 

tun/rok 

N-NH4+ 12 20 1,232 

 
Počet vzorků. min. 12 vzorků za rok odebraných v intervalu přibližně 30 dnů 
typ vzorků – typ A – 2hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích 
vzorků v intervalu 15 minut 
Místo odběru vzorků: šachta na odtoku z biologického stupně 
Měření objemu vypouštěných vod je měrný žlab se záznamem okamžitého a součtového 
průtoku 
Rozsah kontrolovaných ukazatelů jakosti vypouštěných vod bude odpovídat minimálně 
rozsahu ukazatelů limitovaných rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 41613/2014 
z 12.6.2014. 
 
Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění 
v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny 
v příloze kanalizačního řádu. 
 
5.2.   Současné  výkonové  parametry  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH  VOD 
 

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 320 fyzických trvale bydlících 
obyvatel. Dle BSK5 je na ČOV Hnanice připojeno 848 EO. Limity vypouštěného znečištění 
dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Průměrně dosahovaná 
účinnost čištění v¨ukazateli BSK5 dosahuje 97,5 %. Limity vypouštěného znečištění dané 
rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Do čistírny odpadních vod přitéká 
zvýšené množství balastních vod. 

 
Údaje o jakosti stávajících odpadních vod v kanalizaci: 
Průměrné hodnoty, stanovené na základě rozboru vzorků na přítoku do ČOV Hnanice za rok 
2013.  
 

Biol. ukazatel BSK5 CHSKCr NL    

(mg/l) 248 643 298    
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Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod: 
Průměrné hodnoty, stanovené na základě rozboru vzorků na odtoku z ČOV Hnanice za rok 
2013.  
 

Biol. ukazatel BSK5 CHSKCr NL    

(mg/l) 5,8 25,3 4,8    

 

 

Údaje o  množství  odpadních vod v kanalizaci: 
 
 Průměrné hodnoty, které byly stanoveny na základě měření na odtoku z ČOV Hnanice za 
rok 2013. 
  

74 938 m3 za rok = 6 245 m3 za měsíc = 205 m3 za den = 2,3 litrů za sekundu 

 
 

5.3.   Výkonové parametry ČOV pro nejbližší výhled  
 

Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. Vod 24d2 10066/2004-Ko z 16.6.2004 byla povolena 
stavby „Intenzifikace ČOV Hnanice“ a „Splašková kanalizace Hnanice – ulice Záhumenní“ a 
bylo změněno povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Hnanice do 
vodního toku Daníž. Povolení k vypouštění odpadních vod výše uvedeného rozhodnutí je 
účinné od zahájení provozu intenzifikované ČOV a platí do 31.5.2014. Do doby, než bude 
dokončena intenzifikace ČOV, platí povolení k vypouštění odpadních vod z 9.6.1999 č.j. Vod 
698/231.2/99-Ko. 
Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 41613/2014 z 12.6.2014 bylo změněno povolení 
k nakládání s vodami vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu v obci 
Hnanice. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena do 31.5.2024. 
 
Základní projektové kapacitní parametry intenzifikované ČOV : 
Přípustné množství vypouštěných vod  
 
Průměrné   Qprům  1,7 l/s,  146,3 m3/d 
Maximální  Qmax    3,2 l/s,  12 800 m3/měs  102 700 m3/rok    
 
Počet připojených 
ekvivalentních obyvatel (dle BSK5)                        600  
 
Počet osazených linek                                               2 
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24                             146,3 m3/den 
Maximální bezdeštný denní přítok Qd                             281,3 m3/den 
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh                             3,2 l/s 
Maximální bezdeštný roční přítok Qr                             102 656 m3/rok            
 
Přípustné limity znečištění: 
 

Ukazatel 
znečištění 

Hodnoty „p“ 
mg/l 

Hodnoty „m“ 
mg/l 

tun/rok 

BSK5 22 30 1,329 

NL 25 30 1,510 

CHSK-Cr 75 140 5,502 
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 průměr mg/l 
Hodnoty „m“ 

mg/l 
tun/rok 

N-NH4+ 12 20 1,232 

 
Odpadní vody jsou zneškodňovány v biologické ČOV s nitrifikací, denitrifikací a 

aerobní stabilizací kalu. Kapacita intenzifikované ČOV je pro dlouhodobější výhled obce 
dostačující. 
 
5.4.   Řešení dešťových vod 
  

Odkanalizování odpadních vod je v  obci řešeno oddílným způsobem. Z toho vyplývá, 
že srážkové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do recipientu mimo ČOV. Tato 
dokumentace řeší pouze splaškovou kanalizaci. 

 
 

6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU 
 
 Recipientem vyčištěných odpadních vod je vodní tok Daníž, do které se vypouští i 
dešťové vody. Tento potok je recipientem ve smyslu vodoprávního povolení. 
 
 Název recipientu   : Daníž 
 Kategorie podle vyhl. 470/01 Sb. : Významný vodní tok 
 Správce toku    :          Povodí Moravy s.p., Brno 
           Číslo hydrologického profilu :          4-14-02-080 
 Identifikační číslo vypouštění OV :          není stanoveno 
           Říční km výusti                            :           22,000 
 
  
 

7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI 
 

 Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, 
které ve smyslu tohoto zákona a navazujících předpisů nejsou odpadními vodami: 
 
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky 
biologicky neškodné : 
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 

prostředí. 
2. Organofosforové sloučeniny. 
3. Organocínové sloučeniny. 
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí, nebo jeho vlivem. 
5. Rtuť a její sloučeniny. 
6. Kadmium a jeho sloučeniny. 
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout 

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
 

 
Poznámka: Pokud bude chtít producent odpadních vod vypouštět do kanalizace odpadní vody s obsahem  
                   zvlášť nebezpečné látky, má možno toto uskutečnit jen po vydání povolení vodoprávního úřadu  
                  dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  
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B. Nebezpečné látky : 

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 
 1. zinek    6. selen  11. cín  16. vanad 
 2. měď    7. arzen  12. baryum  17. kobalt 
 3. nikl     8. antimon  13. berylium  18. thalium 
 4. chrom    9. molybden 14. bor  19. telur 
 5. olovo   10. titan  15. uran  20. stříbro 
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu,  
    pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek  
    ve vodách. 
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah  
     těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle  
     přeměňují ve vodě na neškodné látky. 
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 
7. Fluoridy. 
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a  
     Dusitany 
9. Kyanidy 
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrch. vod. 
 
C.  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  
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  a  následném  vypouštění  do  toků.  Kanalizace slouží výhradně pro  
odvádění  a  zneškodňování  odpadních  vod  a  nelze  připustit,  aby  do  tohoto  systému  
byly  odváděny  odpady,  např.   rozmělněný  kuchyňský  odpad (např. z drtičů odpadků).  
Jako s odpadem s ním musí být nakládáno. 
 

Obecně platí, že závadné látky jsou takové látky, které nejsou odpadními vodami ani důlními 

vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.  
Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly 
do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.  
Současně nesmí být vypouštěny do kanalizace! 
 
D. Ostatní látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí 
být zabráněno   

 Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované 
komposty. 

 radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě 
a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach 

 narušující materiál stokové sítě, případně způsobující provozní závady nebo poruchy 
v průtoku stokové sítě ( např. zanášení ) 

 ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt  čistírny odpadních vod 

 hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří  
výbušné, dusivé nebo otravné  směsi 

 jinak nezávadné, které však smísením s jinými látkami, vyskytujícími se v kanalizaci, 
vyvíjejí jedovaté látky 

 pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny 

 Kvasinky a vylisovaný odpad z vína. 
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8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  
VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE 

8.1. Všeobecné limitní hodnoty znečištění  
Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 
v tabulce  č. 3  s výjimkou významných producentů odpadních vod se samostatnými limity 
v některých ukazatelích, uvedenými v kapitole č.8.2.  

                                                                                                      Tabulka  č. 3 

Ukazatel znečištění 
Maximální hodnota  - prům.  
(platná pro směsný vzorek) 

Maximální hodnota  - max. 
(platná pro bodový vzorek) 

Poznámka 

CHSK–Cr 800 mg/l 1000 mg/l  

BSK5 400 mg/l 500 mg/l  

NL 360 mg/l 560 mg/l  

EL (tuky a oleje)   55 mg/l   80 mg/l  

Tenzidy   10 mg/l   15 mg/l  

NEL (ropa a ropné látky) 

(C10-C40 nový ukazatel pro ropu a 
ropné látky) 

  5 mg/l 

(2,5 mg/l) 

  10 mg/l 

   5 mg/l 

 

látky fenolického charakteru    10 mg/l    20 mg/l  

RL (rozpuštěné látky) 700 mg/l 1 500 mg/l  

RAS (rozpustné anorganické soli) 500 mg/l 1 000 mg/l  

N-NH4
+
 40 mg/l 50 mg/l  

N celkový 55 mg/l 70 mg/l  

P celkový 10 mg/l 13 mg/l  

celková sušina 1 060 mg/l 1 800 mg/l  

Měď 0,5 mg/l 0,7 mg/l  

Zinek 2,0 mg/l 2,5 mg/l  

Železo 10 mg/l 10 mg/l  

pH 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0  

Teplota 40 
0 
C 40 

0 
C  

PAU (chlorované uhlovodíky) 0,005 mg/l 0,005 mg/l  

Arsen 0,05 mg/l 0,1 mg/l  

Chrom celkový 0,5 mg/l 0,5 mg/l  

Kadmium 0,005 mg/l 0,01 mg/l  

Kobalt 0,03 mg/l 0,05 mg/l  

Nikl 0,3 mg/l 0,2 mg/l  

Olovo 0,1 mg/l 0,4 mg/l  

Rtuť 0,002 mg/l 0,002 mg/l  

Selen        0,05 mg/l  0,05 mg/l  

Vanad 0,05 mg/l 0,05 mg/l  

Stříbro 0,1 mg/l 0,1 mg/l  

Molybden 0,03 mg/l 0,05 mg/l  

Kyanidy celkové 0,2 mg/l 0,2 mg/l  

Kyanidy toxické  0,05 mg/l 0,1 mg/l  

AOX 0,2 mg/l 0,2 mg/l  

PCB 0,001 mg/l 0,001 mg/l  

Salmonella sp.  Negativní nález Negativní nález  

Radioaktivní látky: 

 I.Ra
226

,Po
210

,Ra
228

,transurany 

 II. Sr
90

, Cs
137

 a ostatní 

III. C
14

, H
3
 

 

2 Bq/l 

20 Bq/l 

1 000 Bq/l 

 

2 Bq/l 

20 Bq/l 

1 000 Bq/l 
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 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. 
netýkají splaškových odpadních vod z domácností! 

 
 
8.2. Limitní hodnoty množství a znečištění pro významné producenty odpadních vod  
Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec koncentračních  limitů 
uvedených v tabulce  č. 1. ( S výjimkou znečišťovatelů, tzv. významných  producentů, kteří 
budou mít vlastní limity pro vypouštění odpadních vod stanovené samostatnou smlouvou.) 
 
V obci Hnanice není žádný významný producent napojen na kanalizaci. 

 
Stomatologická zařízení v samostatných nemovitostech nebo bytových domech 

Limitní hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných ze zařízení pro čištění odpadních 
vod ze zdrojů těžkých kovů (tj. z odlučovače rtuti na odpadu ze stomatologické ordinace, min. 
předepsaná účinnost separace v odlučovači 95 %). 
  
V obci Hnanice není žádná ordinace stomatologa napojená na kanalizaci. 
 
         Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) 
podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na 
viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních 
norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). 
Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle 
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb. 
 
 

9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD 

 
 Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou 
všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 
428/2001 Sb. 
          Množství vypouštěných odpadních vod bude stanovováno nepřímo z naměřeného 
množství vody odebrané z vodovodu k veřejné potřebě, případně z jiného zdroje. U 
producentů odpadních vod s instalovaným přímým měřením těchto vod může být pro 
kontrolu množství vypouštěných odpadních vod nebo jejich části používáno provozovatelem 
kanalizace i toto měření. Provozovatel kanalizace je oprávněn požadovat na producentovi 
odpadních vod  instalaci měrného zařízení. 
        Měřidlo musí být ověřeno ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a udržováno 
ve stavu schopném provozu. V případě pochybnosti o správnosti měření požádá 
provozovatel kanalizace producenta písemně o přezkoušení měřidla. Producent je povinen 
přezkoušení zajistit nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti a v případě zjištění závady 
nebo nepřesnosti měřidla zabezpečit neprodleně nápravu nebo výměnu zařízení.  
 
Průmysl a městská vybavenost – další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých 
smlouvách na odvádění odpadních vod. Určení množství srážkových vod není řešeno, neboť 
v obci je dodržován oddílný způsob odkanalizování.  
 
Objemový přítok do čistírny odpadních vod – bude zjišťován z přímého měření, z údajů 
vstupního měřidla průtoků, umístěného na přítoku do ČOV. Objem (průtok) balastních vod 
bude vypočten z rozdílu: „voda čištěná“ – „voda odkanalizovaná“. 
 
Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z 
údajů stočného. 
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10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  
UDÁLOSTECH 

 
10.1. Opatření pro případ havárie na stokové síti 
V případě havárie stokové sítě, změně průtokových poměrů nebo zastavení provozu 
kanalizace je nutné odstavení havarijních úseků z provozu, provedení náhradního převedení 
odpadních vod před následnou opravou. V případě, že nebude náhradní převedení 
odpadních vod možné, bude po vodoprávním projednání producentům odpadních vod v 
havarovaném úseku odňata či omezena možnost vypouštět odpadní vody do kanalizace po 
dobu opravy. 
 

10.2. Opatření pro případ havárie na ČOV 
Při výpadku elektrického proudu - uzavřít příslušné části ČOV, aby nedošlo k zatopení strojů 
a zařízení, obtokovat, informovat rozvodné závody, informovat největší uživatele kanalizace 
a požádat je o snížení množství vypouštěné odpadní vody.  
Při poruchách na zařízeních technologické linky - využívat maximálně možného čistění na 
zbytku technologické linky, odstavit porouchané části, využít rezervních zařízení a zajistit 
opravu.  
 
10.3. Opatření pro případ havarijního zhoršení  jakosti  vod 
Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod.  Za havárii se vždy považují případy závažného 
zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými 
látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními 
odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod 
v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních 
zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení 
k zachycování, skladování, dopravě a odkládání výše uvedených látek, pokud takovému 
vniknutí předcházejí.  
 
Havárie je zpravidla náhlá, nepředvídaná a projevuje se zejména zbarvením, zápachem, 
vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou.  
              
O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno 
nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. 
 
Havárii hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším 
způsobem: 
 Městskému úřadu Znojmo - odboru životního prostředí 
 Obecnímu úřadu Hnanice při ohrožení či zhoršení jakosti vod v souvislosti s porušením 

kanalizačního řádu (např. při vniknutí látek, jež nejsou odpadními vodami do kanalizace 
nebo jen za předpokladu vniknutí takových látek do kanalizace)  

 Hasičskému záchrannému sboru Jm kraje 

10.4. Obecná opatření z hlediska  kanalizačního řádu  

 

Producent odpadních vod či uživatel kanalizace neprodleně: 
- zabrání dalšímu úniku závadné látky ze zdroje do kanalizace a likviduje uniklé látky  
- provede ucpání vnitřní kanalizace v místě úniku  
- odčerpá závadné látky uniklé do vnitřní kanalizace 
- sleduje postup kontaminace u vod podzemních 
- uvede zasažené místo pokud možno do původního stavu 
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10.5.  Hlášení havárie - důležitá telefonní čísla 
 

HASIČI 150 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

POLICIE 158  

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112 

 
 

Název a sídlo organizace, firmy Jméno a funkce Telefon 

Obec Hnanice 
Obecní úřad 515 232 133 

Starosta - mobil 724 236 970 

Krajská hygienická stanice 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 
Územní pracoviště Znojmo 
MUDr. Jánského 15, 669 02 Znojmo 

Ing. Hana Svobodová 
vedoucí HOK 
územní pracoviště Znojmo 

515 213 713 
515 213 711 
515 213 701 
fax: 515 213 753 

Městský úřad Znojmo, 
odbor životního prostředí, 
nám.Armády 1213/8, 669 01 Znojmo 

spojovatelka 515 216 111 

Ing. Jaromír Mička 
vedoucí odboru 

515 216 420 

Pohotovostní (havarijní) 
spojení 

724 183 833 

Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 11, 602 00 Brno 

spojovatelka 541 637 111 

dispečink 541 211 737 

Hasičský záchranný sbor Jm kraje 
Pražská 83, 669 02 Znojmo 

 950 645 117 

Česká inspekce životního prostředí 
Oblastní inspektorát Brno 
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 

 
545 545 111 
541 213 948 
731 405 100 

Policie ČR, Územní odbor Znojmo, 
Pražská 10, 669 02 Znojmo 

 
515 217 111 
515 217 606 

Správa Národního parku Podyjí, Na 
Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

 515 282 240 

OMS Walter s.r.o. Brno – dodavatel 
technologie ČOV Hnanice 

 547 221 908 

 
 
10.6. OBECNÁ Protihavarijní opatření 
 V kanalizační síti se zabrání odtoku ropných látek soustavou norných stěn v šachtách. Za  

použití sorbentních látek (např.EXPERLIT, VAPEX) se zachycené látky budou sbírat do 
sudů či nepropustných pytlů a odvážet k likvidaci.  

 Pokud by došlo k úniku ropných látek nebo kontaminovaných odpadních vod ropnými 
látkami do dešťové kanalizace a následně do potoka Daníž, postupuje se dle požadavků 
Povodí Moravy,s.p. 

 Zachycený sorbent s ropnými látkami bude likvidován na skládce Únanov nebo jiným 
určeným způsobem. 

 Laboratoř odpadních vod zajistí dle rozsahu havárie odběr vzorků pro vyhodnocení 
následků havárie pro provoz ČOV a koncentraci ropných látek z ČOV do toku. 
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10.7. Opatření v případě epidemií 
Provozovatel bude v případě výskytu epidemie úzce spolupracovat s orgány hygienické 
služby a s vodoprávním úřadem a bude dle přijatého rozhodnutí těchto dvou orgánů provádět 
stanovená opatření v kanalizační síti a v ČOV. 
 
 

11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH 
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 

       
Ze strany provozovatele kanalizace bude prováděna kontrola na základě Plánu kontrol míry 
znečištění odpadních vod, přičemž kontrola množství vypouštěných odpadních vod do 
kanalizace bude prováděna 1x ročně a kontrola vypouštěného znečistění pak namátkově.  

 
Kontrolní vzorek bude odebírán zástupcem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu 
na přípojce do této kanalizace. Odběr bude oznámen vlastníkovi nemovitosti, v případě jeho 
zájmu mu bude umožněna účast při odběru vzorku. Pokud se producent odběru nezúčastní, 
je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za kvalitu vypouštěných odpadních 
vod ručí vždy vlastník nemovitosti.         
     Za účelem kontroly dodržování podmínek kanalizačního řádu je producent odpadních vod 
je povinen na vyžádání provozovatele kanalizace tomuto předat situační zakreslení (schéma) 
vnitřní kanalizace závodu, organizace nebo objektu s vyznačením profilů a míst, 
směrodatných pro kontrolu množství a kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace 
pro veřejnou potřebu (měrné objekty, předčistící zařízení, důležité kanalizační objekty atd.). 
Toto musí odpovídat skutečnému provedení kanalizace. 

                                                                                                                              
Jako typ kontrolního vzorku jsou stanoveny tyto vzorky: 2-hodinový směsný vzorek, slévaný 
v intervalu 15 minut a vzorek bodový. Pro kontrolu koncentračních hodnot maximálních je 
směrodatný vzorek prostý (bodový), v případě bilančních hodnot, respektive koncentračních 
hodnot průměrných, vzorek 2-hodinový směsný vzorek. 
Místem odběru vzorku bude revizní kanalizační šachta na přípojce. 
 
Pro posouzení kvality vypouštěných odpadních vod k limitům kanalizačního řádu (tzn. 
dodržování kanalizačního řádu) se za rozhodující považuje výsledek rozboru vzorku 
provedeného laboratoří odpadních vod provozovatele kanalizace.  
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména 
ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 
Sb. 
 
Výčet a informace o sledovaných producentech 

 Výrobní činnost - průmysl : 
žádný 

 
 Zařízení občansko - technické vybavenosti: 
Hotel HAPPY STAR, Znojemská 111, Hnanice 
Bistro u čerpací stanice PHM, Znojemská 101, Hnanice 

 
Rozsah a způsob kontroly odpadních vod JEJICH PRODUCENTEM 
 

Namátkově může být prováděna kontrola drobnějších producentů odpadních vod bez 
stanovených samostatných limitů, a to na dodržování limitů všeobecných, uvedených 
v kapitole 9.1.  
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Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné 
vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány 
reprezentativní (charakteristické) hodnoty.  
 
Kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu je oprávněn, v souladu s platnou legislativou, 
provádět i vodoprávní úřad. 
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 
532/2002 - 6000 a plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28).  
Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o 
předepsaných postupech při vzorkování. 
Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických 
normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je 
co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 
 
 
11.1.   Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod 
Metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány 
ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí  

Tabulka  č. 6 
Ukazatel 

znečištění 

Označení normy Název normy Měsíc 

a rok 

vydání 

CHSKCr ČSN ISO 6060, Z1 

 

 

ČSN ISO 15705                                  

(návod firmy HACH, MERCK) 

Jakost vod-Stanovení chemické spotřeby 

 kyslíku 

 

Jakost vod-Stanovení chemické spotřeby 
kyslíku-Metoda ve zkumavkách 

12.2008, 

Z1-3.2010 

 

9.2008 

BSK5 ČSN EN 1899 – 1 

 

 

ČSN EN 1899 - 2 

Jakost vod-Stanovení biochemické 

spotřeby  kyslíku 
Jakost vod – Stanovení biochemické 

spotřeby kyslíku 

2.1999 

 

 

2.1999 

RAS ČSN 75 7346 čl. 5  

 

 

 

ČSN 75 7347 

 
 

 

 

Jakost vod- Stanovení rozpuštěných látek 

 

 

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných 

anorganických solí (RAS) v 

odpadních vodách - Gravimetrická 

metoda po filtraci filtrem ze 

skleněných vláken 

6.2002, 

oprava 

3.2006 

 
4.2009 

NL ČSN EN 872 (75 7349)  Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných 

látek - Metoda filtrace filtrem ze 

skleněných vláken 

9.2005 

Pc ČSN EN 14672  

 
 

 

ČSN EN 13346  

 

 

 

ČSN EN ISO 6878
 

 

 

Charakterizace kalů- stanovení celkového 

fosforu 

 

Charakterizace kalů-stanovení stopových 
prvků a fosforu- metody extrakce 

lučavkou královskou 

 
Jakost vod-stanovení fosforu-

spektrofotometrická metoda s 

molybdenanem amonným 

4.2006 

 

 

 

9.2001 

 

 

 

2.2005 
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N-NH4
+
 ČSN ISO 7150-1 (75 7451)  

 

 

Jakost vod-stanovení amonných iontů. 

Část 1. Manuální spektrometrická metoda 

6.1194, 

 Z1 - 5.2007 

 

Nanorg (N-NH4
+
)+(N-NO2

-
)+(N-NO3

-
)   

N-NO2
-
 ČSN EN 26777 (75 7452)  

 
 

Jakost vod-stanovení dusitanů. 
Molekulární absorpční 

spektrofotometrická metoda  

9.1995 

 

 

N-NO3
-
 ČSN ISO 7890-3 (75 7453)  

 

 

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3 

Spektrometrická metoda s kyselinou 
sulfosalicylovou 

1.1995 

 

 

AOX ČSN EN ISO 9562  

 

 

Jakost vod- stanovení adsorbovatelných 

organicky vázaných halogenů (AOX) 

5.2005,          

Z1 -4.2008 

Hg ČSN 75 7440  

 

 
 

Jakost vod- Stanovení celkové rtuti 
termickým rozkladem, amalgamací a 

atomovou absorpční spektrometrií 

 

4.2009 

 

Cd ČSN ISO 8288  

 

 

 

 

 

ČSN EN ISO 15587-2 

  

 
 

 

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, 

mědi, zinku, kadmia a olova. Metody 

plamenové atomové absorpční 

spektrometire 
 

Jakost vod - Rozklad ke stanovení 

vybraných prvků ve vodě - část 2: 
rozklad kyselinou dusičnou 

2.1995 

 

 

 

 

 

2.2003 

 
 

 

 

12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě v červnu 2014                                 Vypracovala: Ing.Libuše Knoflíčková 
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Přílohy kanalizačního řádu: 

 
 Příloha č. 1 - “ Přehledná situace“  

 Příloha č. 2 - “ Celková situace“ 

 Příloha č. 3 – Změna povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Hnanice do 

vodního toku Daníž, rozhodnutí vydal Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí č.j MUZN 
41613/2014 ze dne 12.6.2014 

 Příloha č. 4 - Povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod 

v obci Hnanice do vodního toku Daníž, rozhodnutí č. 149, č.j. Vod 24d2 10066/2004-Ko vydal dne 
16.06.2004 Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí 

 Příloha č. 5 – Povolení k provozování kanalizace a ČOV v obci Hnanice, rozhodnutí č.j. JMK 

66350/2013 OŽPZ-Mi vydal dne 20.6.2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství 

 


