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DODATEK č. 1 

KANALIZAČNÍHO ŘÁDU  DAČICE  

 

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město  Dačice 

Identifikační číslo majetkové evidence: 

Dačice – příbřežní sběrač Dyje,  3104 – 624403 – 00246476 – 3/1 

Dačice +Toužín – stoková síť   3104 – 624403 – 00246476 – 3/2 

Bílkov – stoková síť   3104 – 624372 – 00246476 – 3/1 

Bílkov-Borek-Dačice – přiváděcí stoka  3104 – 624403 – 00246476 – 3/3 

Borek – stoková síť   3104 – 607533 – 00246476 – 3/1  

Dačice – čistírna odpadních vod  3104 – 624403 – 00246476 – 4/1 

 

Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice 

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory 

dne: 10. 12. 2018 

 

 

razítko: ……………………………….....                  podpis: ………………………………………… 

 

Působnost kanalizačního řádu na území: k. ú.  Dačice, Bílkov, Borek u Dačic, 

Toužín    

 

Souhlas obce se zněním Dodatku č. 1 Kanalizačního řádu: 

dne:       

 

razítko:  …………………………………         podpis: …………………………………….. 

 

Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Městský úřad 

Dačice, odbor ŽP rozhodnutím čj.                                     ze dne    

 

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních a bude přiložen jako součást schváleného 
kanalizačního řádu, který je uložen: 

1.  Městský úřad Dačice, odbor ŽP 
2.  město Dačice 
3.  ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory  
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4.  ČEVAK a.s., provozní středisko Dačice 

 

Dodatkem č. 1 Kanalizačního řádu Dačice se mění: 

- působnost Kanalizačního řádu - připojuje se místní část Toužín 

 

Změny a doplnění  v odstavcích: 

 

1.2. 

Toužín 

Nachází se 1 km jihozápadně od Dačic v nadmořské výšce 470 m n. m. Zástavbu tvoří pouze 
venkovské chalupy a rodinné domy, ve kterých žije 40 obyvatel. Část zástavby je pouze k rekreaci. 
 
Vodovod pro veřejnou potřebu osady Toužín je nedílnou součástí skupinového vodovodu 
Landštejn. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Landštejn, která prochází přes úpravnu vody 
Landštejn do rozvodné vodovodní sítě. Původní podzemní zdroje a prameniště Královna 1-4 spolu 
s úpravnou vody Řečice zásobují rozvodnou síť pouze z malé části (10% spotřeby). 
 
V roce 2018 byl v místní části Toužín vybudován kanalizační sběrač, který je napojen na stávající 
jednotnou kanalizaci v revizních šachtách a podchycuje stávající volné kanalizační výusti. Odpadní 
voda z Toužína je tímto sběračem svedena na centrální čistírnu odpadních vod města Dačice. 
 
V Toužíně se nenachází žádná občanská vybavenost ani průmyslový objekt. 
 
 
 
3.   Technický popis kanalizace Toužín  
 
(údaje týkající se města Dačice jsou součástí stávajícího schváleného kanalizačního řádu – 
schválil MěÚ Dačice pod č. j. OŽP/23612-16 dne 30. 9. 2016) 

 

3.2.  Trubní síť Toužín 

Celková délka kanalizační sítě: 898  z toho délka kanalizačního sběrače sítě: 347 m 

Počet obyvatel připojených na kanalizaci :  36 

Kanalizačních přípojek celkem: 14 

 

Rozsah kanalizační sítě je patrný ze situace v příloze 4 (Toužín). 

 

3.3. Objekty na síti Toužín 

- odlehčovací komory 

- OK 13  Toužín   ředící poměr 1:25 

  

     ( při poměru 1:25 jde na ČOV 5xQ24 , z toho 1xQ24 splašky + 24xQ24 dešťové vody ) 
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10. Přílohy 

 

Příloha č. 1 se mění na Přílohu č. 1A. 

Doplňuje se Příloha č. 1B. 

 
1. a) Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace 
      b) Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV 
 

     

Příloha č. 1 
 

a. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace 
 

producent - zdroj                                                         

(typ předčištění)
adresa napojení limit

Koupaliště Dačice Dlouhá 568/V, Dačice − praní filtrů bude prováděno po 22 h

− praní filtrů nesmí být prováděno při

dešťových srážkách

 
     
 

b. Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV 

V souladu s tímto KŘ mohou být na ČOV dováženy zvláštní odpadní vody (dále jen ZOV), jejichž 
kvalita přesahuje standartní limity dle kapitoly 5. Složení ZOV musí odpovídat následujícímu 
popisu jejich původu: 

- Obsah žump, septiků a chemických toalet 

- Obsah lapačů tuku  

- Odpadní vody z potravinářského průmyslu 

- Flotační pěna z předčištění odpadních vod v potravinářském průmyslu 

- Kalové vody – kal z malých ČOV bez kalové koncovky 

- Průsakové vody ze skládek  

- Odpadní vody z čištění kanalizace, dešťových stok a uličních vpustí 

- Drenážní vody z výkopů stavebních prací 

 

Na tento způsob likvidace ZOV však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení 
a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem na základě samostatné smlouvy nebo 
objednávky.  

 

4. Situace veřejné kanalizace – kanalizační sběrač Toužín 


