
 

 
 

 

 

 

DODATEK č. 1 
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

kanalizace pro veřejnou potřebu 

 

města Vimperk 

a připojené místní části Hrabice 

 

 

 

 

 

 

prosinec 2018        výtisk č. 4 

 



 

DODATEK č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VIMPERK 

 

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Vimperk  

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence:  3116-782084-00250805-3/1 

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence:  3116-782084-00250805-4/1 

 

Provozovatel kanalizace:                    ČEVAK a.s., České Budějovice 

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., oddělení technické podpory 

dne: 27. 11. 2018 

 

 

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

 

Souhlas města se zněním Dodatku kanalizačního řádu: 

dne:       

 

 

 

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

 

Dodatek 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 Vimperk, odbor ŽP rozhodnutím čj.                                     ze dne       .    . 201  .  

 

 

 

 

 

Dodatek KŘ bude uložen: 

1.  Městský úřad Vimperk, odbor ŽP 
2.  město Vimperk 
3.  ČEVAK a.s., oddělení technické podpory  
4.  ČEVAK a.s., provozní středisko Vimpersko 



Odůvodnění: 
 
Dodatek tohoto kanalizačního řádu je zpracován na základě  zákona č. 113/2018 Sb., kterým 
se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
Novela tohoto zákona, která nabývá účinnosti 1. 1. 2019, doplňuje  § 38  o odstavec 2: 

„(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí 

zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, 

musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.“ 

 

Předmět dodatku: 

Předmětem dodatku je změna a doplnění kanalizačního řádu - části 10. Přílohy - 
v následujících položkách: 

 

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

2. Doplňuje se Příloha č. 1B ve znění: 

 

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.  
 


