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1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

NÁZEV MĚSTA A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: 
Město:    Frýdlant 
Stoková síť:    Frýdlant 
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě podle  
vyhlášky č. 515/2006 Sb:  5102-635090-46746552-3/1 
Identifikační číslo majetkové evidence ČOV podle  
vyhlášky č. 515/2006 Sb., na kterou je stoková síť napojena: 
     5102-635090-46746552-4/1 
Identifikační číslo majetkové evidence vypouštění odpadních vod dle  
vyhlášky č. 515/2006 Sb:  ……………………………………….. 
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
stokové sítě města Frýdlant, která je zakončená stávající čistírnou odpadních vod 
(ČOV Frýdlant). Provozovatelem ČOV je Frýdlantská vodárenská společnost a.s. 
Vlastník kanalizace: Město Frýdlant, IČO: 00262781,  
Sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
Provozovatel kanalizace a ČOV: Frýdlantská vodárenská společnost a. s., 

IČO:25496565 
Sídlo: Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01 
Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Iveta Jakešová, autorizovaný inženýr pro 

stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 

 IČO:75936160 
Datum zpracování: leden 2015 
 
Záznam o schválení kanalizačního řádu z listopadu 2004: 
Schválen podle §14, odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
rozhodnutím vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu 
Frýdlant - vydán dne 21.12.2005 pod č.j. 1859/2005/OSUZP/2/BU-231.2. 
 
Záznamy o platnosti aktualizovaného kanalizačního řádu: 
Schválen podle §14, odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
rozhodnutím vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu 
Frýdlant - vydán dne ……………………. pod č.j…………………………….., na období 
do……………., nejpozději však do změny vodohospodářských poměrů v dané 
lokalitě. 
 
 
      ………………………………………….. 
         razítko a podpis 
               schvalovacího úřadu 
Změny a doplnění : 

Dodatek čís. Rozhodnutí č.j. Vydané dne 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se odběratelům nebo-li 
producentům odpadních vod 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 a zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách 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 
(zejména § 9, § 10, §14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16) v platném znění 
- vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. v 

platném znění 

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 vyhlášky 515/2006 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 města 
Frýdlant tak, aby zejména: 
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na ní, 
c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a 
  dosažení vhodné kvality kalu, 
d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení 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 stokových sítí. 
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3. POPIS ÚZEMÍ  

3.1. Charakter lokality  

Frýdlant (německy Friedland, někdy také Frýdlant v Čechách) je město na severu 
Čech ležící v okrese Liberec v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku na 
okraji Jizerských hor. Bylo odedávna přirozeným centrem okolního kraje, patrně proto 
nazývaného Frýdlantsko. Město samo vzniklo kolem stejnojmenného hradu a zámku 
a protéká jím řeka Smědá. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou 
památkovou zónou.  
Město Frýdlant leží po obou březích řeky Smědé a je považováno za přirozené 
centrum Frýdlantského výběžku. Město leží na soutoku řeky Smědé a potoka 
Řasnice v centru Jizerských hor a je zde silně zachován kolorit historických budov a 
úzkých uliček včetně silného vlivu kultury původně německy mluvícího obyvatelstva. 
Na jihovýchodě sousedí Frýdlant s městem Raspenava, na západě s Polskou 
republikou. 
Řešené území je odvodňováno řekou Smědou, Řasnicí a Oleškou, mimoto je zde 
řada menších potoků a několik menších rybníků. 
Historie: Počátky osídlení sahají do 6. století našeho letopočtu, kdy je na těmito 
místy vedena důležitá zemská stezka. Další rozvoj je spjat především s existencí 
hradu, který byl panstvím Rudolfa z Bibersteinů. Ve 14. století získává Frýdlant 
městská privilegia a je povýšen na město a tím se tak stává centrem Frýdlantského 
panství po celý středověk. V 19. století však začíná postupně zaostávat za rychle se 
rozvíjejícím Libercem a dostává se do jeho stínu.  
Městské památky:  
Mezi nejvýznamnější památky města patří děkanský chrám Nalezení sv. Kříže, který 
byl dokončen v roce 1551, kostel sv. Máří Magdaleny ve Frýdlantu- Větrově a 
evangelický kostel z počátku minulého století. Dominantou centra města je 
neorenesanční radnice postavená v letech 1893-1896. Samostatnou kapitolou dějin 
Frýdlantu je výstavba středověkého hradu a zámku ve 13. století, který byl 
v pozdějších letech poznamenán především panstvím Albrechta z Valdštejna. Na 
severní straně města je vděčným cílem vycházek frýdlantská rozhledna, postavená 
roku 1907 na Resslerově vrchu. 
Současnost: Územní rozsah Frýdlantu se po roce 1989 zmenšil, k 1.1.1992 se 
oddělila obec Dědřichov a k 1.1.1993 obec Kunratice. Území má nyní výměru 3161 
ha a zahrnuje vlastní Frýdlant, Údolí, Větrov – ležící jižně od města a téměř s ním 
stavebně srostlý, a zcela odlehlé Albrechtice s Filipovem, které leží jihozápadním 
směrem cca 4 km daleko. 
K 1.1.2002 bylo ve Frýdlantě evidováno 7 535 obyvatel, hustota obyvatel je cca 
240,2 ob/km2 a dle dlouhodobého sledování počet trvale bydlících obyvatel spíše 
stagnuje, což je spojeno s menší rychlostí hospodářského oživení města a nízkou 
nabídkou pracovních příležitostí. V případě ekonomického oživení je předpokládán 
max. nárůst počtu obyvatel na úroveň před druhou světovou válkou (8 200 obyv.). 
Z veřejně prospěšných staveb zde jsou zastoupeny základní a střední školy, 
mateřské školy, nemocnice, hřiště a stadiony, tělocvičny, veřejná knihovna a peněžní 
ústavy.  

Doprava: Frýdlant má silniční spojení s okolními obcemi a díky silnici 13 také 
s Libercem a hraničním přechodem Habartice – Zawidów. Je 
zde autobusové nádraží ČSAD. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlantsk%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlantsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlant_(z%C3%A1mek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bd%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na_Fr%C3%BDdlant_v_%C4%8Cech%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na_Fr%C3%BDdlant_v_%C4%8Cech%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%99echod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habartice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zawid%C3%B3w
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_automobilov%C3%A1_doprava
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Místní železniční stanice na trati Liberec - Raspenava - Frýdlant - Černousy nese 

název Frýdlant v Čechách. Odbočuje zde železniční trať Frýdlant v Čechách – 

Jindřichovice pod Smrkem. Úzkorozchodná dráha do Heřmanic byla 

v roce 1976 zrušena. 

Ubytovací kapacity: 

Na území města Frýdlantu se dle informací získaných mimo zdroje ČSÚ nachází k 
31.8.2011 tato ubytovacích zařízení:  

- Penzion TEREZKA- kapacita 8 osob (2 - 4 lůžkové pokoje)  

- Penzion EMA - kapacita 11 lůžek v šesti pokojích,  

- Pension PLUMERT - kapacita 18 osob, dvoulůžkové pokoje  

- Motel Daniela - kapacita 10 osob, dvou a třílůžkové pokoje  

- Penzion Šárka - kapacita 12 osob (2, 4, a 5 lůžkové pokoje)  

- Tenis klub - kapacita 48 osob (12 x 4 lůžka – pouze v chatkách), SEZÓNA 
květen – září  

- Hotel Antonie – 40 lůžek, ulice Mánesova 
Stravovací kapacity : 

Na území města je dle dostupných zdrojů cca 7 stravovacích zařízení s celkovou 
kapacitou cca 350 osob. 

Klimatické poměry: Průměrná roční teplota se dle územní polohy pohybuje v rozmezí 
7,1 – 8,2°C, roční úhrn srážek 802 – 1 100 mm. Převládající směr větrů je západní 
přinášející řadu exhalátů z tepelných elektráren z příhraničních oblastí Polska.  

Kanalizace a čištění odpadních vod v obci: 
V současné době jsou odpadní vody z  města odváděny částečně jednotnou a 
částečně oddílnou kanalizací na městskou ČOV. V roce 2014 byla dokončena 
kanalizační síť v obci Raspenava, odkud jsou splaškové odpadní vody od 
jednotlivých producentů čerpány přes centrální ČSOV Raspenava do kanalizačního 
systému města Frýdlant. Postupně se zvyšuje množství a znečištění odpadních vod 
přitékajících na ČOV Frýdlant. 
 
Zásobování pitnou vodou:  
Je ve Frýdlantě zajišťováno vodovodem s výtlačným systémem, vodojemy za 
spotřebištěm. Celá oblast je rozdělena do tří tlakových pásem. Zdrojem pitné vody 
jsou tři vrtané study v prameništích U nemocnice a Bažantnice. Jako doplňkový zdroj 
pitné vody slouží vodní tok Řasnice s úpravnou vody Frýdlant. Podzemní a 
povrchové zdroje se po úpravě a dezinfekci akumulují v úpravně vody Frýdlant. 
Odtud je upravená voda dále čerpána do vodovodní sítě nízkého a vysokého 
tlakového pásma. Třetím pásmem je samostatný systém vodovodu Údolí se 
samostatným vodojemem, do kterého je čerpána voda z vodojemu vysokého 
tlakového pásma 1 000 m3.  Technologie úpravy vody v úpravně je koagulační 
filtrace síranem hlinitým, vápněním a hygienickým zabezpečením plynnou chlorací.  
Nejvýznamnější rozvojovou investicí vodovodu Frýdlant je rekonstrukce 
technologických zařízení a technologie úpravy vody. Pro část města Větrov, kde není 
dosud vybudovaný vodovod, je v současné době zpracována projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu vodovodu. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Liberec%E2%80%93Zawid%C3%B3w
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Fr%C3%BDdlant_v_%C4%8Cech%C3%A1ch_%E2%80%93_Jind%C5%99ichovice_pod_Smrkem
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Fr%C3%BDdlant_v_%C4%8Cech%C3%A1ch_%E2%80%93_Jind%C5%99ichovice_pod_Smrkem
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Fr%C3%BDdlant_v_%C4%8Cech%C3%A1ch_%E2%80%93_He%C5%99manice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1976


Kanalizační řád stokové sítě Města Frýdlant v Čechách 

 

Ing. Iveta Jakešová – projekce a inženýrská činnost vodohospodářských staveb 

7 

Dle údajů majetkové evidence Frýdlantského vodárenského sdružení Frýdlant bylo 
v roce 2003 napojeno na veřejnou kanalizaci cca 7 200 obyvatel. 
Základní produkce komunálních odpadních vod dle provedených výsledků měření na 
ČOV byla v roce 2002  1 610 289 m3/rok a v roce 2003 1 247 797 m3/rok,v roce 2012 
1875 293 m3/rok, v roce 2013 1 481 614 m3/rok, v roce 2014 cca 1 410 734 m3/rok. 
V roce 2014 byl počet obyvatel města Frýdlant 7432. Na ČOV je v současnosti 
napojeno cca 7900 obyvatel . Na ČOV jsou od roku 2014 čerpány splaškové odpadní 
vody z města Raspenava. K lednu 2015 se jedná o splaškové odpadní vody od 15 -
20%  producentů . Počet žádostí o napojení splaškovou kanalizaci 500 ks. 
Podepsané smlouvy o napojení na kanalizaci cca 90ks. Město Raspenava má 
celkem 2760 osob 

3.2. Charakter odpadních vod 

V zájmovém území jsou produkovány tyto odpadní vody  
a) od obyvatelstva 
b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny 
c) ze zařízení občansko-technické vybavenosti  
d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) 
e) jiné (např. podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území) 

Odpadní vody od obyvatelstva – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. 
V současné době jsou tyto odpadní vody produkovány od 7432 trvale bydlících 
obyvatel města Frýdlant. Na ČOV Frýdlant je napojeno cca 7300 těchto obyvatel a 
splaškové odpadní vody produkované od cca 600 obyvatel Města Raspenava, které 
jsou napojeny na novou splaškovou kanalizaci v Raspenavě a ta je svedena na 
centrální čerpací stanici a odtud jsou splaškové odpadní vody čerpány do kanalizační 
sítě Města Frýdlant. Částečně jsou odpadní vody ve městě Frýdlant v určitém počtu 
případů  odváděny i do septiků nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). 
Dle nového zákona o vodovodech a kanalizacích není dovoleno do kanalizace přímo 
vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.  
 
Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti – jedná se o splaškové vody ze 
sociálních zařízení podniků, vody technologické z vlastního výrobního procesu.  
V řešené lokalitě se nevyskytuje žádný významnější producent průmyslových 
odpadních vod. Závod Slezan Místek, již průmyslové odpadní vody neprodukuje. 
Seznam drobných producentů možných průmyslových odpadních vod zařazením dle 
skupiny II., 1. kategorie KŘ. Mohou vypouštět odpadní vody dle tabulky 8.1. KŘ. 

- ATIZ- DP s.r.o. – výroba nábytku, stavební činnost [-] – Čapkova 1413, 464 
01 Frýdlant, tel. 482 312 119, 482 312 115 

- Teplo Frýdlant s.r.o. [-] – Fügnerova 1405, 464 01 Frýdlant, tel. 
482 312 093, sídlo firmy Bělíkova 1398, 464 01 Frýdlant, tel. 482 311 428 

- TRW Automotive Czech, Žitavská 1421, Frýdlant 464 01 – likviduje 
splaškové odpadní vody ve vlastní ČOV 

Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti 
Jedná se o vody z části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně 
měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vod, ročního období a 
druhu podnikání. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde 
dochází k pravidelné produkci i technologických odpadních vod, jako jsou obchody, 
základní a střední školy s provozem kuchyně, kulturní zařízení a veškerá ostatní 
podnikatelská sféra v dané obci. Tito odběratelé patří do skupiny producentů, kteří 
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jsou v KŘ uvedeni ve skupině I., 2. kategorie a mohou vypouštět odpadní vody v 
kvalitě uvedené v KŘ v tabulce č. 8.1. 
Odpadní vody od těchto producentů neovlivňují trvale-významně kvalitu odpadních 
vod ve stokové síti. 
Seznam producentů : 

- Objekty Města Frýdlant- nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, tel. 
482 464 011 

- Česká pošta s.p., Okružní 1260, 464 01 Frýdlant, tel. 482 312 056 
- Český Telecom a.s., Okružní 1260, 464 01 Frýdlant, tel. centrum služeb 

800 123 456 
- Komerční banka, a.s., nám. T. G. Masaryka 2, 464 01 Frýdlant, tel. 

482 312 113 
- Česká Spořitelna, a.s., nám. T. G. Masaryka 103, 464 01 Frýdlant, tel. 

482 360 411, tel./fax. 482 312 304 
- GE Capital Bank, a.s., Husova 379, nám. T. G. Masaryka 2, 464 01 

Frýdlant, tel. 482 416 091 
- Nemocnice Frýdlant s.r.o., V úvoze 860, 464 01 Frýdlant, tel. 482 369 111 
- Penny Market s.r.o., Hejnická 4074, 464 01 Frýdlant, tel. 482 312 461 

- Sběrný dvůr A.S.A, spol. s r.o. – provozovna Frýdlant, Raisova ul., P.O. 

BOX 65, 464 01  Frýdlant, tel. 420 482 312 250  
- Finanční úřad, Komenského nábřeží 680, 464 01 Frýdlant, tel. 482 363 311 
- Katastrální úřad, ul. Míru 163, 464 01 Frýdlant 
- Úřad práce, Železná ul. 824, 464 01 Frýdlant, tel. 950 132 363 
- Policie České republiky, Úzká 1259, 464 01 Frýdlant, tel. 482 312 106 
- Školství-školy a školská zařízení Města Frýdlantu: 

- Základní škola, Purkyňova 510, Frýdlant 
- Základní škola T. G. Masaryka, Bělíkova 977, Frýdlant 
- Základní škola, Husova 344, Frýdlant 
- Mateřská škola, Jiráskova 1137, Frýdlant 
- Mateřská škola, Sídlištní 1228, Frýdlant 
- Mateřská škola, Bělíkova 891, Frýdlant 
- Základní umělecká škola, Nádražní 827, Frýdlant 
- Dům dětí a mládeže, ul. Mládeže 907, Frýdlant 
- Základní škola praktická a Základní škola speciální Husova 784, 

Frýdlant  
- Gymnázium Frýdlant, Mládežnická 884, 464 01 Frýdlant 
- Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, 464 

01 Frýdlant  
- Drobní producenti:  - restaurace:  

-   Restaurace Beseda, Tyršova 927, 464 01 Frýdlant 
-   Snack Bar Nábytek, náměstí T. G. Masaryka 91 464 01 Frýdlant  
-   Restaurace Na Kamenu, Zámecká 433, 464 01 Frýdlant v Čechách 
-   Jídelna ,, Národní dům“, ul. Č.S. Armády, Frýdlant 464 01 
- RESTAURACE BÍLÝ KŮŇ, náměstí T. G. Masaryka 92, 464 01 
Frýdlant v Čechách 

- ubytování: 
-  Antonie Hotel Frýdlant, Zelená 905, 464 01 Frýdlant 
-  Albrechtova vyhlídka, Údolí 809, 464 01 Frýdlant 
-  Apartmány TEREZKA, ulice Nerudova 628, 464 01 Frýdlant 
-  Penzion EMA, Lužická 767, 464 01 Frýdlant  

http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.0745814&y=50.9274812&z=15&source=addr&id=10465641&q=ulice%20Zelen%C3%A1%20905%2C%20Fr%C3%BDdlant
http://plus.google.com/+Albrechtovavyhl%C3%ADdkaFr%C3%BDdlant/posts
http://www.mapy.cz/#x=134580288@y=138915136@z=15@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=ulice%20Nerudova%20628,%20Fr%C3%BDdlant@sss=1@ssp=134561952_138909520_134603680_138942144
http://www.mapy.cz/#x=134582816@y=138921280@z=15@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Lu%C5%BEick%C3%A1%20767%20,%20Fr%C3%BDdlant%20@sss=1@ssp=134568336_138909368_134589200_138925680
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-  Motel Daniela, Lužická 789, 464 01 Frýdlant  
-  Apartmány Šárka, ulice Míru 1400, 464 01 Frýdlant 

 

Dešťové vody jsou částečně odváděny pomocí stokového systému, kde se odlehčí 
v odlehčovacích komorách na trase a částečně jsou dešťové vody odváděny do 
příkopů, struh a propustků do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  
 
Do kanalizační sítě sloužící k odvádění splaškových odpadních vod můžou být 
napojeny odpadní vody z pohostinství, školních kuchyní, jídelen, hotelů, restaurací, 
po přečištění v záchytných tukových lapolech, které jsou vlastnictvím producenta 
těchto odpadních. 

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉHO SYSTÉMU 

4.1 Popis stokové sítě  

Kanalizační soustava:  Kombinovaná gravitační jednotná a částečně 
oddílná     splašková  

     Přibližná délka gravitačních stok :  29 233 m 
     Počet odlehčovacích komor:       4 ks 

Počet domovních přípojek:  1170 ks 
 

 
Celkový počet obyvatel města Frýdlant:  7432  trvale bydlících osob  
Celkový počet obyvatel města Raspenava: 2760  trvale bydlících osob  
 
 
Počet obyvatel napojených  
na kanalizaci: cca 7900 osob (7120EO), 2% obyvatel města 

Frýdlant má individuální likvidaci odpadních vod 
(bezodtokové jímky, septiky se zasakováním na 
pozemku) 

Části města: Albrechtice u Frýdlantu 
 Frýdlant 
 Větrov 
 
Vodoteče:    Smědá 
 
ČOV  Odpadní vody jsou čištěny na  

mechanicko - biologické ČOV Frýdlant 
Stavební povolení: Stavební povolení a kolaudační souhlasy na 

dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě města 
Frýdlant byly vydány Městským úřadem Frýdlant, 
Oddělení ŽP, postupně v letech 2010-2014 

 
Původní kanalizační síť města Frýdlant je tvořena převážně stokami jednotné 
kanalizace různého stáří a kvality, které byly postupem doby během 20. století 
dostavovány a jsou zaústěny do kmenové stoky A, která odvání odpadní vody na 
centrální ČOV Frýdlant, bývalé ČOV Slezan Frýdek- Místek a.s., která byla do 
trvalého provozu uvedena v roce 1996. Před její dostavbou byly odpadní vody 
v převážné části zaústěny do Smědé a Řasnice. 

http://www.mapy.cz/#x=134597088@y=138924864@z=15@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Lu%C5%BEick%C3%A1%20789,%20Fr%C3%BDdlant%20@sss=1@ssp=134564875_138911891_134585739_138928203
http://www.mapy.cz/#x=134575307@y=138917771@z=16@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=ulice%20M%C3%ADru%201400,%20Fr%C3%BDdlant@sss=1@ssp=134539712_138877024_134623168_138942272
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Páteří kanalizačního systému je kmenová stoka A, která odvádí odpadní vody na 
centrální ČOV a na ní jsou postupně napojeny další hlavní kmenové stoky B, C, D, E, 
F. V rámci těchto kmenových stok je kanalizační systém dále doplněn podružnými 
stokami odvodňujícími povodí jednotlivých kmenových stok. Některé vedlejší 
kanalizační stoky jsou níže popsány. 
Trasy jednotlivých kmenových stok jsou dostatečně známé, v rámci zpracování 
kanalizačního řádu byly upřesňovány především trasy nově budovaných stok. 
Systém jednotné kanalizace je doplněn také oddílnou kanalizací v povodí stoky A, 
která je koncipována v okolí ulic Lesní, Březová a Bělíkova. 

Seznam stok a výtlačných řadů 

Původní gravitační toky: 
 

Stoka Materiál Délka (m) Poznámka Přípojky (ks) 

A BE 1200 517,8  2 

KA 400 125,8 OK1A  

BE 1000 63,84   

BE  vejčitá 1000/800 240,2   

BE 800 17,47  2 

PVC 600 25,84 propoj shybky  

LT 600 shybka 31,1   

BE  vejčitá 900/600 77,6  2 

BE 1000 163,01 OK2A  

BE 500 95,8  2 

KA 300 139,83  3 

BE 1200 75,5  3 

BE 1000 128,9  4 

BE 600 180,5  4 

BE 500 86,6   

KA 400 308,4  1 

KA 300 79,91 2358,1 2 

A.1. KA 300  104,01 104,0  

A.2. BE vejčitá 
950/550,950 

78,6 78,6 2 

A.3. BE vejčitá V950/550 78,59 78,6 2 

A1 KA 300  104,01 104,0 Továrna 

AI  
ul. Sv. Čecha 

PVC 300 
PVC 250 

75,8 
28,0 

 
103,8 

11 

A4 BE 1200 60,49 60,5 2 

A9 PVC 225 37,23 37,2 2 

A8 ul.Železná, 
Dvořákova 

BE 300 175,99 176,0 6 

A5 ul. 
Dvořákova 

KA 300 
PVC 300 

55,5 55,5 3 

A6.1 KA 400 90,92 179,0  

KA 300 49,97  

PVC 300 38,15 10 

A6 KA 300 279,38 279,40 14 

A6.2 KA 300 149,4 149,4 2 

A7.3 KA 300 109,13 172,44  

KA 400 63,31 5 

A7.2 KA 300 28,4 28,4  

A7.4 KA 300 86,56 112,80  

KA 200 26,26 4 

A7 KA 300 101,71 101,7 1 

A7.1 KA 400 142,0 142,0 1 
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A7.2 KA 400 174,0 222,3 6 

KA 300 48,24  

Celkem:   
Počet přípojek:  96 ks 

  Délka stok:   4544 m 
 

 
Stoka Materiál Délka (m) Poznámka Přípojky (ks) 

B BE 1000 191,35  62 

BE 800 141,0  

BE 600 281,8  

BE 500 288,2  

KA 500 122,6  

BE 300 141,6 1167,0 

B1 BE 500 263,3 1612,0 34 

B 400 52,6 

PVC 400 22,54 

KA 300 251,8 

PVC 300 181,2 

PVC 250 840,7 

B1.1 ul. Palackého BE 500 127,35 127,4 9 

B1.2. ul. Fridrichova 
ul. Luční 

BE 500 95,0 194,4 5 

BE 250 99,4 5 

B1.3.1  BE 500 7,1 425,9 1 

ul. Soukenná KA 300 126,5 8 

ul. Krátká, Soukenná BE 400 292,3 12 

B1.3.1. ul. Palackého BE 300 156,6 156,6 14 

B1.3.2. ul. Luční KA 300 Luční 197,83 197,8 10 

B1.4 ul. K. Světlé PVC 300 257,0 257,0 18 

B3 ul. Polní PVC 300 41,0 292,7 1 

PVC 200 251,7 16 

B4 ul. Horská PVC 300 107,3 107,3 6 

B5 ul. Holečkova PVC 300 214,96 215,0 8 

B6 KA 300 81,09 81,1 3 

Celkem:   
Počet přípojek:  212 ks 

  Délka stok:   4834,2 m 
 
  

Stoka materiál Délka (m) 
Poznámka Přípojky  

KS 

C 
ul. U Plovárny 

BE 1000 364,31 1045,1 2 

PVC 300 97,45 2 

BE 400 86,6 3 

PVC 400 133,80 4 

PVC 300 
Mánesova 362,94 

32 

CO ul. Kodešova PVC 300 159,63 159,63 11 

CO.1 ul. Jiráskova KA 300 111,8 111,8 4 

C4  
 

B 600 92,23 kolem řeky 
128,14 

 

PVC 200 35,91  

C1 PVC 300 146,02 146,02 13 

C2 AC 300 43,03 43,03 5 

C2.1 PVC 300 45,2 45,2 4 
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C3 
ul. Předměstská 
ul. Jarní 
ul. Skřivánčí 

KA 400 166,02 

380,93 16 
BE 150 3,31 

PVC 200 98,6 

PVC 300 113 

C3.7 ul. Jasmínová 
 

PVC 200 35,6 
69,2 5 

PVC 300 33,6 

C3.1 ul. Oblačná KA 200 323,52 323,50 13 

C3.1.1 ul. Erbenova PVC 300 78,15 78,2 4 

C3.2 ul. Zelená KA 400 304,92 305,0 24 

C3.3 
propojení s C3.5 

KA 300  
 

158,53 158,5  14 

C3.4 KA 300 55,42 55,4 5 

C3.5 ul.Erbenova KA 300 292,06 292,1 19 

C3.6 ul. Vysoká KA 300 136,84 136,8 10 

Celkem:   
Počet přípojek:  190 ks 

  Délka stok:   3479,0 m 
 

Stoka Materiál Délka (m) Poznámka (m) Přípojky (ks) 

D ul. Žitavská BE 800 114,26  4 

LT 400  30,39 přechod přes řeku  

KA 400 87,52  7 

KA 300 73,5  1 

KA 600 230,31              OK1D  

KA 400 545,69 1081,7 10 (60domů 
napojeno) 

DI ul. Komenského LT 400  30,34 přechod přes řeku  

KA 500 147,09  6 

KA 400 
Smetanova 
U Háje 
Nádražní 

472,91  19 

KA 300 
Máchova 

261,5 881,5 13 

DI a ul. Komenského KA 300 323,0 323,0 5 

DI b ul.Tyršova KA 400 104,34 104,34 7 

DII  BE 300 133,62  7 

PVC 300 37,15 170,8 3 

DIII OK 2 
KA 600 

130,84 130,8 1 

DIV PVC 300 21,84 21,84 3 

DV ul. Úzká  112,16 112,2 5 

DVI ul. Větrná KA 600 31,7  
 
 

120,0 

 

KA 300 53,62  

KA 200 34,33 7 

   

Celkem:   
Počet přípojek:  98 ks 

  Délka stok:   2976 m 
 
Stoka Materiál Délka (m) Poznámka Přípojky (ks) 

E ul. Míru BE 1000 243,88          
 
 

 
 
 

ul. Okružní PVC 400  13,14 

ul. Mládeže BE 500 101,36 
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ul. Lužická KA 400 591,29  
          974,4 

 
25  KA 300 24,7 

EIII nám. T. G. 
Masaryka 
ul. Husova 
ul. V Úvoze 
ul. Lužická 

BE 600  384,40  
 
 

OK1E 
 
 

1080,3 

 
 
 
 
 
 

48 

PVC 300 24,80 

PVC 250 14,0 

BE 500 17,80 

KA 400 533,4 

KA 300 106,0 

EIIIa ul. Havlíčkova 
ul. Okružní 

PVC 300 16,2  
 
 

189,47 

             7 

BE vejčitá 
V 550/400 

76,24 

BE 300 97,03 

EIII b  
ul. B. Němcové 

KA 300 75,27 75,3 7 

EIII  Nám. T. G. 
Masaryka 

PVC 250 38,0 38,0 21 

EIIId ul. Kostelní PVC 300 47,11  
66,0 

 

PVC 250 18,84 15 

EIIIe ul. Dělnická PVC 250 59,83 60,0 17 

EIIIf ul. Okružní PVC 300 87,5 87,5 5 

EII ul. Havlíčkova PVC 200 16,3   

PVC 300 84,43 100,7 10 

EV ul. Husova B 500 189,27 189,3  

EV a ul. Školní  146,45 146,5 2 

EIII g ul. Školní KA 250 77,61 77,60 2 

EIII h ul. Na Nivě 
Kaplického 

KA 300 265,07 265,0 10 

EIII i ul. Liliová PVC 300 81,2 81,2 2 

EIII j KA 400 141,08  
152,7 

 

KA 300 11,6 5 

EIII k KA 300 90,08 90,1 3 

EIV ul. Březíkova KA 300 38,62  
146,6 

 

KA 400 107,95 11 

EVII ul. Purkyňova KA 400 58,31  
110,80 

 

KA 300 52,5 1 

F KA 300 79,33 79,3 3 

Celkem:   
Počet přípojek:  194 ks 

  Délka stok:   4010,6 m 
 
 
Stoka Materiál Délka (m) Poznámka Přípojky (ks) 

G ul. Zahradní 
ul. Fügnerova 

BE 700 237,36  11 

BE 500  125,24  

KA 500 75,51  

KA 300 816,1  

BE 900 27,33 1281,6 

G0 PVC 250  111,48 111,5 8 

GI ul. Fügnerova KA 400 220,7  

KA 300 122,86 343,6 8 

GI a PVC 400 35,79  6 

PVC 300 118,22 154,0 

GI b PVC 300 70,53 70,5 3 

GI c PVC 300 36,8 36,8 1 

GII KA 400 353,59   

ul. Březová KA 300 381,66  26 



Kanalizační řád stokové sítě Města Frýdlant v Čechách 

 

Ing. Iveta Jakešová – projekce a inženýrská činnost vodohospodářských staveb 

14 

KA 200 566,41 1301,7 

GII a KA 400 64,15 64,2 6 

GII b ul. Družstevní KA 300 114,6  6 

KA 200 37,3 151,9 

GII d KA 200 86,54 86,54 1 

GII c KA 300 75,84  3 

KA 250 16,11 92,0 

GII e  163,16 163,16 4 (paneláky) 

Celkem:   
Počet přípojek:  83 ks 

  Délka stok:   3857,5 m 
 
Stoka Materiál Délka (m) Poznámka Přípojky (ks) 

J ul.Tylova KA 300 346,6 346,6 7 

JI ul.Čelakovského KA 300 171,3 171,3 12 

K ul.Bělíkova KA 400  107,57   

PVC 300 89,48 197,1 7 

KI ul.Bezručova PVC 300 68,69 68,7 3 

H  
ul.Zámecká 

BE 800 102,51   

KA 600 61,75   

KA 500 48,18   

KA 400 26,46   

ul.Bělíkova KA 300 599,95 838,9 23 

HI  KA 300 68,58 68,6 5 

HII  PVC 300 55,17 55,2 2 

HIII Vrchlického  PVC 200 57,11   

BE 300 41,12 98,2 4 

HIV Fügnerova PVC 300 65,77   

KA 400 72,01 137,8 5 

Celkem:   
Počet přípojek:  68 ks 

  Délka stok:   1982,5 m 
 
Nové gravitační stoky kolaudované v roce 2010-2014: 
   

Stavební objekt 
Stoka materiál 

Délka 
(m) 

Poznámka (m) Přípojky  
KS 

Děkanská, Kostelní 
Kolaudace 2011 

Část stoky EIIIe 
ul.Děkanská 

PVC 250 62,8 
 

 PVC150- 5ks 
PVC200-5ks 

Část stoky EIII 
ul.Kostelní 

PVC 250 81,0 
 

 PVC150- 9ks 
PVC200-6ks 

Hejnická 
Kolaudace 2014 
 

Napojení na stoku 
HII 

PVC 300 502,8 
 
 

napojení na ulici 
Mlýnskou 

PVC150- 10ks 
PVC200-5ks 

Ulice Jiráskova 
 

Část stoky B1 
PVC 250 
 

138 
 

 PVC150- 2ks 
 

Nám. T.G. Masaryka 
Kolaudace 2011 Část stoky EIIIc 

PVC 250 
86,8 
 

 PVC150-15ks 
PVC 200-11ks 
FLEXI 100-2ks 

Část EIIIa 
ul. Havlíčkova 

PVC 300 11,5 
 

 PVC150-4ks 
PVC 200-1ks 

Přípojky AI 
ul.Sv.Čecha 
 

PVC 250 23,5 
 
 

 PVC150-10ks 
PVC 125-1ks 
FLEXI 100-1ks 

Zbytek stoky EIIId 
ul.Kostelní 

PVC 300 20,6  PVC150-12ks 
PVC 200-3ks PVC 250 38,2  
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Zbytek stoky EIIIe 
ul. Děkanská 

PVC 250 58,1 
 
 

 PVC150-11ks 
PVC 200-6ks 
FLEXI 100-1ks 

Část EIII 
ul.Husova 

PVC 250 
PVC 300 

22,7 
16,2 

 

 PVC150-15ks 
PVC 200-11ks 
FLEXI 100-2ks 

Ulice Nerudova EIV PVC 300 
PVC200 

77,0 
22,75 

 
99,75 

PVC150-21ks 
PVC200-4ks 

SO 302 
Kolaudace 2012 
Větrná, Spojovací 

Část DVI 
Větrná 

PVC300 139  5 

PVC250 133,8 
 

Včetně krátkých 
přilehlých stok 

DVIII 
Spojovací 

PVC 300 213,0 
 

 17 

PVC 250 109,2   

DVIIIa. PVC250 72,5   

DIX PVC300 62,5  1 

DX PVC250 163,4  7 

DVII Budovatelská KA 300 80,7   

PVC 200 23,2 999,0 6 

SO 303 
Kolaudace 2012 

Větrná, Spojovací 

PVC 300 
570,6 

Dešťová 
kanalizace 

 

PVC250 166,2  

PVC200 61,2 798,0 

Kolaudace 2014 
Odlehčení D+DA 
 

Sklolaminát 
DN 800 2,5 

 

2,5 Levobřežní 
odlehčení do 
Smědé 

 

 C5.1 Pod 
Rozhlednou 
 

 

 

 6 

BE 300 
89,7 

Kolaudace 
165,0 

SO 301 
Kolaudace 2012 
 
 
 

C5 Řasnická 
 
 
 
 

KA 300 128,6  14 

KA 400 280,2 
 
 
 

napojena na C4  
Pod Rozhlednou 
Kolaudace 2012 

Kolaudace 2012 Strmá 
 
 

KA300 90 
 
 

498,8  

  

Celkem:  
Počet nových přípojek: 229 ks 

  Délka stok:   3548,5 
    

Situování kmenových stok, výtlaků 

PŮVODNÍ KANALIZAČNÍ SYSTÉM 

Stoka A  

Začátek jednotné stoky A je v kanalizační šachtě v křižovatce ulic Fügnerova a 
Novoměstská. Stoka poté pokračuje profilem DN 400 ulicí Fügnerovou, kde se v její 
spodní části napojuje stoka z ul. J. K. Tyla. V křižovatce s ul. Bělíkovou, kde se 
napojuje další stoka z této ulice se stoka A lomí a pokračuje ul. Husovou v profilu DN 
500. Z ul. Husovy se dále lomí do ul. K. Čapka, kde v její dolní části přechází do 
profilu DN 800. V křižovatce ulic K. Čapka a Zahradní se napojuje stoka odvodňující 
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ul. Zahradní, část ul. Fügnerovy a okolí ul. P. Bezruče. Z výše uvedené křižovatky je 
stoka vedena prostranstvím mezi domy až do křižovatky ulic Okružní a Čs. Armády 
profilem DN 1200. V křižovatce je napojena stoka směrem z nám. T. G. Masaryka a 
stoka AV odvodňující okolí ulic Čs. Armády, Nádražní a Zámecká. Stoka A zde opět 
mění směr a postupně pokračuje do ul. Hejnické, kde je umístěna na stoce A 
odlehčovací komora O1A. Zvýšený přítok dešťových vod je zaústěn do odlehčovací 
stoky DN 1200, která je zaústěna do Smědé a směrem na ČOV pokračuje škrtící trať 
DN 300, dále DN 500 až do křižovatky s ul. Děkanskou, kde stoka opět mění směr a 
pokračuje až do ul. Mezibranské. V ul. Mezibranské je napojena stoka z ul. Sv. 
Čecha a v křížení s ul. Míru stoka E. V křižovatce ulice Míru a Raisova je dále do 
stoky A zaústěna stoka D. Stoka pokračuje ul. Raisovou potrubím V 600/900. 
Stávající podchod potoka 2x DN 300 v ul. Raisova pod Řasnicí byl z důvodu nepříliš 
dobrého stavu potrubí doplněn samostatným potrubím DN 600, které bylo 
realizováno před několika lety. V současné době jsou v provozu všechna potrubí. Za 
podchodem Řasnice je napojena stoka C z ul. O. Kodeše a stoka A se lomí a 
prochází areálem soukromé dřevařské firmy profilem velikosti 1000/800. Zde je 
v prostranství umístěna šachta, do níž je napojena stoka B z vrchní části Raisovy 
ulice. Tato šachta měla původně sloužit jako odlehčovací komora s předpokládaným 
přečerpáváním odpadních vod do areálu ČOV Slezan. Nedaleko za tímto místem je 
umístěna odlehčovací komora O2A, odkud jsou splaškové odpadní vody vedeny 
škrtící tratí DN 350 směrem do areálu Slezanu Frýdek- Místek a.s. Odlehčené 
dešťové vody jsou zaústěny potrubím 100/800 do Smědé. 

Před areálem Slezanu je provedena shybka pod Smědou z potrubí LTH 2x DN 400. 
V areálu Slezanu jsou odpadní vody z Frýdlantu napojeny do ražené štoly šířky 1900 
mm a výšky 2250 mm a vedeny společně se zatrubněnými průmyslovými odpadními 
vodami (DN 500) až do areálu ČOV Slezan. Na trase raženého úseku je umístěno 
několik kontrolních šachet. 

 

Stoka B 

Trasa jednotné kmenové stoky B začíná v ul. Hřbitovní nedaleko křižovatky s ul. J. 
Kodeše, kterou poté pokračuje profilem KT DN 300. Stoka vede přibližně středem 
komunikace a v dolní části ulice podchází profilem DN 500 železniční trať. Pokračuje 
poté ul. Krátkou až do křižovatky s ul. Aloise Jiráska, kde se napojuje vedlejší stoka 
B1 odvodňující okolí ulic Palackého, Aloise Jiráska a K. Světlé. Stoka B pokračuje ul. 
Raisovou potrubím DN 600 a poté DN 800. V její prostřední části je stoka zaslepena 
(zabetonována) a lomí se do areálu soukromé dřevařské firmy, kam pokračuje 
potrubím DN 1000 až do soutoku se stokou A. V místě lomu stoky B v Raisově ulici 
za přerušením je stoka v současnosti nefunkční a je napojena potrubím DN 300 do 
stoky A v místě zaústění stoky C. 

Během trasy jsou do stoky napojeny další podružné stoky.  

Stoka C 

Začátek jednotné stoky C se nachází v ul. Mánesova nedaleko křižovatky s ul. 
Šmilovského. Stoka vede po celé délce přibližně středem ul. Mánesova a na jejím 
konci podchází železniční trať a lomí se do ulice U plovárny. V místě křížení ul. U 
plovárny a Řasnice se napojuje vedlejší stoka směrem s ul. K. H. Borovského a stoka 
C se lomí a pokračuje souběžně s Řasnicí až do křižovatky s ul. Raisovou, kde se 
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napojuje do stoky A. Do stoky C jsou v horní části napojeny také podružné stoky 
odvodňující okolí ulic Předměstská, Zelená, K. J. Erbena, Pod rozhlednou. 

Po celé trase tvoří stoku potrubí DN 400, DN 500, DN 800 a v místě napojení do 
stoky A je potrubí DN 1000. v části ulice U plovárny je profil DN 300. 

Stoka D 

Stoka D začíná potrubím DN 300 v ul. Štursova nedaleko křižovatky s ul. Žitavskou. 
Pokračuje dále ul. Žitavskou profilem DN 400, kde se dále lomí do prostranství vedle 
křižovatky ulic Polní, Okrouhlá, Větrná a Vrchlického, kde podchází železniční trať a 
pokračuje potrubím DN 600 opět ulicí Žitavskou. V prostranství vedle ulic je do stoky 
D napojena vedlejší stoka DV. V blízkosti křižovatky ulic Žitavská- Větrovská se na 
stoce D nachází odlehčovací komora O1D, odlehčen dešťových vod potrubím DN 
600. Z odlehčovací komory pokračuje stoka potrubím DN 300, dále DN 400 (v těchto 
místech stoka kříží Větrovský potok), Žitavskou až do křižovatky s ul. Komenského, 
kde se lomí a podchází Smědou potrubím LTH 2x DN 500. Po podchodu Smědé 
pokračuje stoka potrubím DN 800 ul. Míru až do místa zaústění do stoky A 
v křižovatce s ul. Raisova. V ul. Komenského je do stoky D napojena vedlejší stoka 
D1. 

Stoka E 

Pomyslný začátek stoky E je koncipován do křižovatky ulic Lužická- Fügnerova- 
K Bažantnici. Stoka (DN 400) vede ul. Lužickou, kde jsou do ní postupně napojeny 
vedlejší stoky z ul. V úvoze, V. Hálka a Na nivě. V křižovatce ulic Lužická- O. 
Březiny- Purkyňova- Pionýrská je na stoce umístěna odlehčovací komora O1E. 
Odlehčovací stoka DN 400 je zaústěna do bezejmenného potoka, který je poté 
zaústěn do Řasnice. Stoka poté pokračuje okolo budovy gymnázia ul. Pionýrskou 
(DN 300) až do ul. K. H. Borovského (DN 400), kde se v křižovatce s ul. Okružní lomí 
potrubím DN 500 do ul. Okružní. V křižovatce Okružní ul. a K. H. Borovského je 
napojena vedlejší stoka. V křižovatce ulic Míru a Okružní se stoka lomí a pokračuje 
ul. Míru až do místa zaústění do stoky A v křižovatce s ul. Mezibranskou. V křivatce 
ulic Okružní a Míru je do stoky E napojena vedlejší stoka EIII. 

Stoka F a DIa 

Stoka DIa začíná v ul. Komenského v blízkosti areálu ČSAD a křižovatky ulic 
Komenského- Nádražní- Vrchlického- K. H. Máchy. Stoka pokračuje ul. Komenského 
a v křižovatce s ulicí Smetanova, se napojuje na stoku DI, Stoka F podchází Smědou 
a v křižovatce ulic Mezibranská a Okružní je zaústěna do stoky A. 

Stoka AV 

Stoka AV začíná v ul. Zámecká pod zámeckým areálem. Poté pokračuje profilem DN 
400 ul. Zámeckou až do ulice Čs. Armády, kde se profil mění na DN 600 a později 
DN 800. V křižovatce s ulicí Okružní je zaústěna do stoky A. Do stoky jsou po trase 
napojeny ještě podružné kanalizační stoky ulic Mlýnská a Nádražní. 

Stoka DI 

Stoka DI začíná na konci ul. K. H. Máchy na břehu řeky Smědé a vede touto ulicí 
profilem DN 300 až do křižovatky s ulicemi Vrchlického- Komenského- Nádražní, kde 
se lomí směrem do ulice Nádražní a prochází areálem ČSAD (profil DN 500). Za 
areálem ČSAD přechází do ul. U hráze (DN 600) a v křižovatce s ul. Smetanovou se 
lomí do této ulice. V křižovatce ulic Smetanova a Komenského se lomí do 
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Komenského ulice a postupně se napojuje do začátku shybky pod Smědou na stoce 
D. Do stoky jsou postupně po trase napojeny ještě podružné vedlejší stoky 
odvodňující okolí ulic Tyršova a Smetanova. 

Stoka BI 

Stoka BI začíná přibližně v křižovatce ulic K. Světlé a Nová. Z těchto míst dále 
pokračuje přes křižovatku s ulicemi Aloise Jiráska a Soukenná do ulice Aloise 
Jiráska. Stoka vede touto ulicí profilem DN 400, dále DN 500 a v křižovatce s ulicemi 
Krátká a Raisova se napojuje do stoky B. Do stoky BI jsou postupně napojovány 
podružné stoky, které odvodňují nejbližší okolí ulic Palackého, Soukenná a 
Fibichova. 

Stoka EIII 

Stoka EIII začíná v ul. V úvoze nedaleko s křižovatkou s ul. Lužická a pokračuje 
potrubím DN 400 ulicí v úvoze až do křižovatky s ul. Husova a J. Nerudy, kde se lomí 
do ul. Husovy a pokračuje (DN 400, dále DN 600) do křižovatky s ul. ČS. Armády a 
Míru, odkud poté dále pokračuje ul. Míru až do křižovatky s ul. okružní, kde se 
napojuje do stoky E potrubím DN 600. Během trasy jsou na stoku EIII postupně 
napojeny stoky odvodňující okolí ulic Husova, J. Nerudy a ulice v okolí nám. T. G. 
Masaryka. 

 

Důležité objekty na původní stokové síti 

Jedná se o gravitační jednotnou kanalizaci doplněnou malou částí oddílné 
kanalizace. V systému není navržena žádná čerpací stanice odpadních vod. 
V kanalizační síti se vyskytují pouze níže uvedené odlehčovací komory na hlavních 
stokách. 

V rámci zpracování kanalizačního řádu nebylo prováděno podrobné zaměření těchto 
odlehčovacích komor, byl zajištěn pouze jejich technický stav, upřesněno jejich 
umístění na kanalizační stoce a zajištěny dimenze potrubí přítoku, odtoku a 
odlehčovací stoky. 

OK1A- odlehčovací komora se nachází na stoce A v komunikaci, přibližně 
v křižovatce ulic Hejnická- Tkalcovská. Přítok je zajištěn potrubím DN 1200 a odtok 
směrem do ČOV potrubím DN 300. Odlehčovací stoka je zaústěna do Smědé 
potrubím DN 1200. Poměr ředění je navržen hodnotou (1+10)Q24. 

OK2 A- odlehčovací komora se nachází na stoce A v prostranství, v blízkosti soutoku 
Smědé a Řasnice, uvnitř areálu soukromé dřevařské firmy. Přítok je potrubím 
1000/800, odtok splašků potrubím DN 350, odlehčovací stoka do Smědé 1000/800. 
Poměr ředění je navržen hodnotou (1+4)Q24. 

OK1D- Odlehčovací komora se nachází na stoce D v blízkosti křižovatky ulic 
Žitavská- Větrovská. Přítok zajišťuje potrubí DN 600, odtok splašků potrubím DN 
300. Odlehčení je zajištěno potrubím DN 600 až do Smědé. Poměr ředění je navržen 
hodnotou (1+10)Q24. 

OK1E- odlehčovací komora na stoce E se nachází v křižovatce ulic Lužická- O. 
Březiny- Purkyňova- Pionýrská. Přítok splaškových vod stokou E je zajištěn potrubím 
DN 400, odtok směrem na ČOV DN 300. Odlehčovací stoka DN 400 je zaústěna 
Purkyňovou ulicí do bezejmenného potoka, který se poté dále vlévá do Řasnice. 
Poměr ředění je navržen hodnotou (1+10)Q24. 



Kanalizační řád stokové sítě Města Frýdlant v Čechách 

 

Ing. Iveta Jakešová – projekce a inženýrská činnost vodohospodářských staveb 

19 

Údaje o poměrech ředění a kvalitě odpadních vod na přepadech 
z odlehčovacích komor 

Odlehčovací komory jednotky OK1A OK2A OK1E OK1D 

Poměr ředění - (1+10)Q24 (1+4)Q24 (1+10)Q24 (1+10)Q24 

BSK5 – odlehčené 

odpadní vody 

mg/l 17,28 25,05 12,22 17,3 

BSK5 – vodní tok mg/l 2,0 2,0 2,0 2,0 

BSK5 – splaškové 

odpadní vody 

mg/l 150,0 150,0 150,0 150,0 

BSK5 – po smíšení mg/l 13,92 20,32 8,66 8,36 

Qp   (l/s) 1596,69 1743,99 842,59 426,40 

Q355   (l/s) 450,00 450,00 450,00 450,00 

Qp  (l/s)- maximální množství odpadních vod z odlehčovací komory 

Pozn.: Kvalita odlehčených odpadních vod a kvalita splaškových odpadních vod byla 
určena odborným odhadem na základě dostupných podkladů. 
 
Údaje jsou převzaty z původního kanalizačního řádu z listopadu 2004. 
 

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE KANALIAČNÍ SÍTĚ PO LISTOPADU 
2004 

Obecně 

Účelem stavby byla dostavba kanalizačního systému v okrajových částech stokové 
sítě a rekonstrukce stávajících technicky nevyhovujících kanalizačních stok. Stoky 
byly kolaudovány postupně, dle ekonomických možností a potřeby. 

Rekonstrukce kanalizace v ulici Bezručova,kolaudace 2012  

SO 301 Jednotná kanalizace – ve stávající trase byly realizovány 3 stoky z kameniny 
( KA) DN 300 v délkách 38,3 m, 96,0 m a 68,0 m. Součástí objektu jsou uliční vpusti 
a rekonstrukce horské vpusti. V přehledné situaci se jedná o část stoky JI, stoku KI a 
část stoky J. Celkem bylo zrekonstruováno 221 m stok KTH DN 300, přípojek PVC 
DN 150 - 45 m a PVC DN 200 – 40 m. 

Ulice Raisova – oprava zborcené kanalizace, kolaudace 2014 

Oprava zborcené jednotné kanalizace v ulici Raisova byla realizována v trase 
stávající kanalizace, v asfaltové komunikaci, v délce 22,5 m, v blízkosti vodního toku 
Řasnice. Celkem bylo opraveno 17,5 m BTH-Q 100/250 DN 1000, 5 m Korugovaný 
PP 930x65 mm, SN8, DN 800 a dvě domovní přípojky PVC DN 150. V přehledné 
situaci se jedná o část stoky A v blízkosti vodního toku Řasnice. 

Prodloužení splaškové kanalizace v ulici Řasnická, kolaudace 2012 

SO 301 Prodloužení splaškové kanalizace v celkové délce 408,8 m z kameninových 
trub KTH DN 300 a DN 400. Na stávající kanalizaci DN 500 je napojeno na rozhraní 
ulic Havlíčkova a Řasnická. Prodloužení je zrealizováno po křižovatku s ulicí Strmou. 
Kanalizace je gravitační, v celém rozsahu a je na ní 14 Ks revizních 
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železobetonových šachet DN 1000. V přehledné situaci se jedná o část stoky C5, 
která se napojuje na stoku C4 a stoku C5.1. 

Spojovací, Větrná a navazující území pro výstavbu RD, splašková kanalizace, 
kolaudace 2012 

SO 302 V rámci objektu bylo realizováno 462 m splaškové kanalizace z  PVC DN 
300, PVC DN 250, dále 34 ks revizních šachet a lomových šachet DN 1000 a 2 kusy 
spadišťových šachet. Nová stoka ( část stoky DVI) je napojena do stávající stoky DVI 
na křižovatce ulic Souběžná a Větrná. Dle přehledné situace se jedná o část stoky 
DVI PVC DN 300, délky 139 m, PVC DN 250 délka 282,2 m, krátké přilehlé stoky 3 x 
PVC DN 250 délka 5 m. Dále se jedná o splaškovou stoku dle přehledné situace DIX 
PVC DN 300 délka 62,5 m, splaškovou stoku DVIII DN 300 délky 313 m, PVC DN 
250 délky 109,2 m, stoku DVIII.a  PCV DN 250 délka 73 m. 

Děšťová kanalizace, kolaudace 2012 

SO 303 Nové dešťové stoky v ulicích Větrná PVC 300 délka 344,7 m, PVC DN 200 
délka 61,2 m, PVC 250 166,2 m, Spojovací PVC DN 300 v délce 225,9 m, se 
napojují na začátku ulice Větrná na stávající recipient. Nová dešťová kanalizace 
v ulici Spojovací je na křižovatce ulic Spojovací a Větrná napojena na stávající 
dešťovou kanalizaci.  

Ulice Strmá – prodloužení splaškové kanalizace, kolaudace 2012 

Nově postavená kanalizace DN 300 v délce 90 m navazuje na nově postavenou 
stoku v Řasnické ulici, která byla ukončena u mostu na křižovatce ulic Strmá a 
Řasnická. Z tohoto místa bylo zrealizováno prodloužení kanalizace do ulice Strmá 
k železničnímu přejezdu, kde je prozatím ukončena. V přehledné situaci se jedná o 
stoku C5. 

Ulice Děkanská, Kostelní, kolaudace 2011 

Nová kanalizace PVC DN 250 v Děkanské ulici v celkové délce 62,8 m včetně 
přípojek PVC DN 150 - 5 ks, PVC DN 200 – 5 ks. V přehledné situaci se jedná o část 
stoky EIIe. 

Nová kanalizace PVC DN 250 v Kostelní ulici v celkové délce 81 m včetně přípojek 
PVC DN 150 - 9 ks, PVC DN 200 – 6 ks. V přehledné situaci se jedná o část stoky 
EIId. 

Ulice Hejnická 

Výstavba nové kanalizace v ulici Hejnická z PVC DN300 v délce 502,8 m, včetně 
přípojek PVC DN150 – 10ks, PVC DN200 – 5ks, která se napojuje na stoku HII v ulici 
Mlýnská. 

Ulice Jiráskova 

Jedná se o prodloužení stoky B1 v materiálu PVC 250, délce 138 m, včetně přípojek 
PVC 150 – 2ks. 

Náměstí T.G. Masaryka – kolaudace 2011 

Jedná se o výstavbu nové kanalizační stoky na náměstí T.G. Masaryka v materiálu 
PVC DN250 v délce 86,8 m spolu s domovními přípojkami v počtu PVC DN150 – 
15ks, PVC DN100 – 2ks, PVC DN200 – 11 ks. Dle přehledné situace se jedná o 
stoku EIIIc. Dále se jedná o výstavbu části stoky EIIIa v Havlíčkově ulici v délce 11,5 
m, v materiálu PVC DN300 spolu s domovními přípojkami PVC DN150 – 4 ks, 
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PVC200 – 1ks. Dále se jedná o část stoky AI v ulici Sv. Čecha v délce 23,5 m, 
v materiálu PVC DN250 spolu s domovními přípojkami PVC DN150 – 10ks, PVC 
DN125 – 1ks, FLEXI DN100 – 1ks. Část stoky EIIId v ulici Kostelní v délce 20,6m, 
v materiálu PVC DN300, DN250 v délce 38,2 m  spolu s domovními přípojkami PVC 
DN150 – 12 ks, PVC DN200 3ks. Zbývající část stoky v ulici Děkanská v délce 58,1 
m, v materiálu PVC DN250 spolu s přípojkami PVC DN150 – 11ks, PVC DN200 – 
6ks, FLEXI DN100 – 1ks. Dále se jedná o část stoky EIII v ulici Husova v délce 22,7 
m, v materiálu PVC DN250, v materiálu PVC DN300, v délce 16,2 m, spolu 
s přípojkami PVC DN110 – 2ks, PVC DN150 – 11ks, PVC DN200 – 3ks, FLEXI 
DN100 – 1ks. 

Ulice Nerudova 
Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulici Nerudova, v materiálu PVC DN300 v délce 
77 m, PVC DN200 v délce 22,75 m včetně přípojek DN150 – 21ks, DN200 – 4ks. 
Ulice Mládeže 
V roce 2013 proběhla rekonstrukce části stoky A spolu s napojením dešťové 
kanalizace na stoku A. Rekonstrukce proběhla v délce 212 m, v materiálu kamenina 
DN 400, spolu s přípojkami PVC DN150 a DN 200  – 19 ks. Jedná se o jednotnou 
kanalizaci, do které je zaústěna 2 x dešťová kanalizace PVC DN 200, dl= 70 m. 
U Plovárny 
Ulice Mánesova, povolení užívání stavby 2006 
SO 301 Byla realizována rekonstrukce dešťové kanalizace, která se skládá z potrubí 
PVC DN250 zaústěného do splaškové kanalizace, z přípojky příčných žlabů a potrubí 
přípojek. 
SO 302 -  Byla realizována stavba kanalizace PVC DN 300 v délce 382,3 m a PVC 
DN 400 v délce 82,8 m. Trasa je vedena v ose komunikace, při podchodu železniční 
tratě je vedena ve stávající chráničce z ocelového potrubí DN 500 v hloubce 1,42 m. 
Na kanalizaci jsou napojena kanalizační potrubí z ulic A.V. Šmilovského, K.J. 
Erbena, Zelená a Předměstská v profilu DN 300. Součástí kanalizace jsou lomové, 
revizní a spadišťové šachty. 

Důležité objekty na dostavěné a rekonstruované kanalizační síti 

Levobřežní odlehčení stok D+DA do Smědé, kolaudace 2014 – OK D+DI 

Jedná se o provedení odlehčovací stoky DN 800 sklolaminát v délce 3 m ze stávající 
šachty na stokách D+DA do Smědé z důvodů nekapacitního odtokového potrubí 2x 
litina DN 500. Odlehčovací potrubí je na líci nábřežní zdi osazeno koncovou zpětnou 
klapkou, z důvodu zpětného vzdutí při zvýšené hladině v recipientu. Stoka D 
Qkap=830 l/s, stoka DA Qkap=1120 l/s, odtok ze spojné šachty 2x DN500, Qkap=550l/s. 
Odlehčení Qkap =1500 l/s.V přehledné situaci se jedná o úpravu na stoce D+ DI. 

4.2. Hydrologické údaje  

Z hydrologického hlediska je oblast Frýdlantsko velmi bohatá na dešťové srážky, 
které stékají po severním okraji Jizerských hor a jsou odváděny řekou Smědou k 
polské hranici. V celé oblasti jsou proto velmi vhodné poměry pro jímání především 
povrchových vod, což je ještě umocněno minimální průmyslovou výrobou v oblasti (s 
výjimkou severozápadní části, ovlivňované těžbou v dole Turów).  
Negativním jevem z tohoto pohledu jsou rychlé odtoky (zejména umocňované 
negativními vlivy lidské činnosti) srážkových vod a tajícího sněhu, které často 
vyúsťují v ničivé povodně. Tyto jevy je možné sledovat především na toku Smědé, 
která je hlavním tokem celého Frýdlantska. Povodně způsobují značné ekonomické i 
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společenské škody v území, které mají další negativní vliv na již tak problematickou 
oblast z pohledu společensko-hospodářského. Problematické se v tomto ohledu jeví 
uzavírání relativně prudkého toku Smědé do betonových a kamenných vysokých 
břehových zdí. V řešeném území se nenachází žádné významné vodní nádrže, 
oblast je na ně velmi chudá. Je zde rozptýleno několik místně významných rybníků, 
které jsou většinou pozůstatkem činnosti německého obyvatelstva a v současné 
době jsou mnohé z nich v poměrně špatném stavebně technickém stavu. Velmi 
významnou součástí krajiny jsou také rozlehlé mokřady a podmáčená území, které 
se nalézají ve velké míře v jižní oblasti Frýdlantska a jsou převážně součástí CHKO 
Jizerské hory.  
Znečištění vod způsobují chemické látky anorganického charakteru (těžké kovy,…), 
nebo látky organické. Hlavním typem znečištění vod na území Frýdlantska je 
eutrofizace – znečištění vod nadměrným obsahem živin. Odpadní vody splaškové 
mohou být znečištěny mikrobiálně. Významně se na znečištění vod podílí také 
zemědělská výroba. 
  
Celá severní část katastru Frýdlantu je odvodněna řekou Smědou, na jejímž soutoku 
s Řasnící byl Frýdlant založen. Tato řeka odvodňuje v podstatě celý Frýdlantský 
výběžek a je přítokem Lužické Nisy. Kromě Řasnice, jsou významnějšími potoky na 
území města Pekelský, Větrovský a Městský. Jižní část katastru je odvodňována 
potoky Oleška a Albrechtickým potokem, které jsou rovněž přítoky Lužické Nisy. 
 
Mezi vodohospodářsky významné patří následující vodní toky ve správě Povodí 
Labe, s. p. Hradec Králové: 
Smědá 2-04-09-002 
Řasnice 2-04-10-020 
 
Smědá 
Podle starších údajů vzniká Smědá soutokem tří zdrojnic- Černé, Hnědé a Bílé 
Smědé poblíž chaty Smědavy ve výši kolem 810 m n. m. Nejnovější materiály 
správce toku uvádějí pramen Smědé v ř. km 47,15 pod horou Jizerkou, ve výšce cca 
800 m n. m. s tím, že zdrojnice se považují za přítoky (každá ze zdrojnic je ale delší 
než pramenný tok- nejdelší je Bíla Smědá). 
Smědá je divoká horská a podhorská řeka se silně rozkolísanými průtoky. Hydrologie 
toku je předisponována především tím, že velká část povodí leží v horké oblasti 
s mimořádně strmými svahy a rozsáhlými odlesněnými plochami, nejvíce s extrémně 
velkým specifickým odtokem (vrcholové partie Jizerských hor 35-40 l/s/km2). 
Významným fenoménem je i řada mokřadů v horské části povodí. 
Na toku je několik jezů a stupňů s energetickým využitím a odběry užitkové vody. 
Všechny spádové stupně mají velký význam pro stabilizaci spádových poměrů toku, 
proto je třeba je udržovat v dobrém technickém stavu. 
Frýdlantem protéká Smědá mezi svým 23. – 26. km od ústí. V převážné většině je její 
tok ve městě regulován těžkým kamenným opevněním. 
 
Řasnice 
Ústí do Smědé pod jezem ř. km 24,13. Její tok je v zastavěné části města regulován, 
břehy jsou opevněny kamennými zdmi. Na jejím toku jsou vybudovány dva náhony, 
oba levostranné. První se odděluje v km 0,175 a ústí do zdrže nad ústím Řasnice, 
druhý se odděluje zhruba v km 1,520 nad jezem a prochází téměř celým městem 
souběžně s Řasnicí. Z tohoto náhonu je prováděn odběr vody pro vodárenské účely 
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a je pro něj zřízeno PHO. Z Řasnice je dále zásobována plovárna na severovýchodě 
města a rybí sádky ve městě. 
 
Větrovský potok 
Levostranný přítok Smědé se stabilizovaným korytem. Prochází celým Větrovem, kde 
je v horní části částečně zatrubněn. V dolní části je jeho koryto upraveno, podchází 
železniční trať, ul. Žitavskou a Tovární a vlévá se do Smědé. V dolní části Větrova je 
z potoka zásobován rybník. 
 
Pekelský potok 
Levostranný přítok Smědé, ústí v ř. km 22,610. Na jeho toku jsou vybudovány umělé 
nádrže s možností odběru vody. 
 
Městský potok 
Pramení východně od Frýdlantu, kde je na něm vybudována nádrž. Jeho původní 
koryto ústilo do Řasnice, dnes je však zaniklé. V dolní části toku je koryto zatrubněné 
až do ústí Smědé v ř. km 24,90. 
 
Z hlediska ohrožení Frýdlantu záplavami byla v roce 1992 zpracována „Studie 
odtokových poměrů“ pro hlavní toky Smědou a Řasnici. Bylo ověřeno, že extrémními 
průtoky Q100 a vyšší, je mimo jiných lokalit, ohrožen celý historický střed města. 
 
Smědá- v místě soutoku s Řasnicí (dle údajů HMÚ Praha) 
 
Tabulka m- denních průtoků (m3/s) 
 

30 90 180 270 330 355 365 

6,7 3,36 1,95 1,15 0,71 0,45 0,22 

 
Tabulka n- letých průtoků (m3/s) 
 

1 2 5 10 20 50 100 

55 81 122 159 198 257 306 

 
Pro potřeby kanalizačního řádu se nepodařilo získat údaje kvality vody ve Smědé a 
Řasnici a pro potřeby výpočtu směšovacích rovnic na přepadech z odlehčovacích 
byly použity údaje, které vycházely z níže uvedených hodnot v profilu Smědá- Luh. 
 
Údaje o kvalitě vody v profilu Smědá- Luh (PL Hradec Králové s. p.): 
 

Ukazatel Cprům. Cmin. Cmax. C90% limit 

BSK5 1,46 0,40 3,20 2,52 8,00 

NL 4,64 1,00 29,00 9,64 - 

N-NH4 0,27 0,08 0,63 0,50 2,50 

CHSK-Cr 11,96 5,00 28,00 19,32 50,00 
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4.3. Údaje o počtu obyvatel a počtu kanalizačních přípojek, 
potřeba vody 

Současný počet obyvatel trvale bydlících města Frýdlant  7432 osob 
Současný počet obyvatel trvale bydlících města Raspenava  2760 osob 
 
Počet obyvatel napojených na ČOV:  

leden 2015:  cca 7900 trvale bydlících obyvatel 
(včetně Raspenavy) 

Celkový počet kanalizačních přípojek:    1170 ks 
Původní kanalizační přípojky:    941 ks 
Nové kanalizační přípojky:     229 ks 
Počty kanalizačních přípojek v rámci jednotlivých stok a sběračů – viz. Kapitola 4.1 
Popis stokové sítě - Situování kmenových stok, kanalizačních přípojek. 
 
Potřeba vody:  
Frýdlant 
Potřeba vody dle PRVKLK je pro tuto velikostní kategorii v rozmezí  
q = 100 -160 l/os.d-1 
 
Výpočet potřeby vody: 
Trvale bydlící     7432 x 0,150 =  1115 m3/den 
Ostatní odběr 
Ubytovaní      400 x 0,12 =   48 m3/den 
Průmysl, služby     4060 x 0,08 =  324,8 m3/den 
Celkem průměrné množství     Qp =  1489 m3/den 
         Qp =  17,3 l/s 
Přítok balastních vod na ČOV se předpokládá cca 150% celkového Qp (Frýdlant + 
Raspenava).  
 
Raspenava – v roce 2014 se postupně jednotliví producenti napojují na kanalizační 
systém, který odpadní vody přečerpává na ČOV Frýdlant. 
Současný počet obyvatel trvale bydlících  2760 osob 
Výhled = současnost + 10%    3036 osob 
Ubytovací kapacita        160 osob 
Průmysl, služby         200 osob 
 
Potřeba vody dle PRVKLK je pro tuto velikostní kategorii v rozmezí  
q = 100 -160 l/os.d-1 
 
Výpočet potřeby vody pro současný počet obyvatel: 
Trvale bydlící   2760 x 0,140 =  386,4 m3/den 
Ubytovaní      160 x 0,120 =   19 m3/den 
Průmysl, služby     200 x 0,100 =   20 m3/den  
Celkem průměrné množství  Qp =    425,4 m3/den 

(22%=92,5m3/den) 
     Qp =    4,9 l/s 
Přítok balastních vod vzhledem do nové splaškové kanalizační sítě  se 
nepředpokládá, případná hodnota do 10% je pokryta zvolenou specifickou potřebou.
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5 ÚDAJE O ČOV FRÝDLANT 

Splaškové odpadní vody z centrální ČSOV Raspenava jsou napojeny na stávající 
kanalizační síť, která svádí komunální odpadní vody z města Frýdlant a přilehlého 
okolí na ČOV Frýdlant . 
Charakteristika ČOV Frýdlant 
Čistírna odpadních vod Frýdlant v Čechách byla navržena pro společné čištění 
komunálních splaškových odpadních vod z města Frýdlant a průmyslových textilních 
vod ze závodu 10 Slezan Frýdek-Místek a.s. Tiskárna textilu Frýdlant. V současné 
době a v blízkém výhledu nebudou na ČOV Frýdlant čištěny průmyslové odpadní 
vody. V provozu je technologie na čištění splaškových odpadních vod, která se bude 
výhledově rekonstruovat. Technologie na čištění průmyslových odpadních vod je 
dlouhodobě mimo provoz. 
Stavba SČOV (společná čistírna odpadních vod) ve Frýdlantě v Čechách byla 
zahájena 04/1992 a k 30.6.1994 byla ukončena její I.etapa výstavby (objekty 
mechanického předčištění splaškových OV a průmyslových OV a strojního 
odvodňování kalu). Stavba celé SČOV byla ukončena k 07/1996. 
Na ČOV jsou samostatným kanalizačním sběračem přivedeny komunální odpadní 
vody z města Frýdlant a přilehlého okolí. 
Rovněž průmyslové odpadní vody byly přivedeny samostatně průmyslovým 
sběračem.  
Odpadních vody z města jsou jednotnou kanalizací přivedeny na ČOV a hrubě 
předčištěny v lapáku štěrku, kde jsou zachycovány větší plovoucí a šinuté nečistoty, 
dále na strojně stíraných hrubých česlích, v lapáku písku, kde se zachycují nečistoty 
písčitého charakteru. Za lapákem písku jsou odpadní vody přečerpány na jemné 
česle – NOGGERATH, kde dochází k separaci shrabků.  
Hrubě předčištěné městské odpadní vody jsou mechanicky dočištěny v usazovací 
kruhové nádrži, kde se zachycuje sedimentací usaditelný podíl NL z odpadních vod. 
Před nátokem do usazovací nádrže je dešťový oddělovač, kde v případě přívalového 
deště dojde k rozdělení nátoku a první podíl znečištění z dešťových odpadních vod 
zachytí dešťová kruhová nádrž. Přepad z dešťové nádrže je zaústěn do spojné 
šachty a odtud do recipientu. Zachycené dešťové vody z dešťové zdrže budou za 
sucha čerpány zpět do rozdělovací šachty a odtud gravitačně natečou do usazovací 
nádrže. 
(Průmyslové, textilní odpadní vody byly po přečerpání mechanicky předčištěny na 
stíraných sítech a dále přiváděny do vyrovnávací nádrže průmyslových odp. vod, 
která byla současně řešena jako anaerobní zóna biologického čištění - pro částečné 
odbarvování průmyslových odp. vod.)       
Mechanicky předčištěné, odsazené splaškové odp. vody jsou dále čištěny v 
biologickém stupni ČOV (v anaerobní, denitrifikační a nitrifikační zóně + dosazovací 
nádrže). Odsazená, biologicky vyčištěná odpadní voda z dosazovacích nádrží 
gravitačně odtéká přes měrný objekt do recipientu řeky Smědé. 
Směs primárního kalu z usazovací nádrže a přebytečného kalu z aktivace 
biologického čištění je po zahuštění zpracována anaerobní stabilizací v mezofilním 
pásmu teplot ve vyhnívací nádrži, vč. uskladňování vyhnilého kalu v uskladňovací 
nádrži. Strojně odvodněný kal, za použití organického polyflokulantu, na pásových 
filtračních lisech je likvidován z ČOV odvozem specializovanou firmou, která je 
oprávněna likvidovat tyto odpady. 
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Projektované kapacity ČOV 
hydraulické zatížení dle kanalizačních přivaděčů : 

Průměrný denní přítok městských 
odpadních vod 

Q24 2 644 m3/d 965 060 m3/rok 

Maximální přítok městských 
odpadních vod 

Qmax 3 569 m3/d   

Průměrný denní průtok 

průmyslových odpadních vod 

Q24 3 000 m3/d 750 000 m3/rok 

Maximální průtok  průmyslových 
odpadních vod 

Qmax 3 450 m3/d   

 

Celkové množství odpadních vod do ČOV 

- roční průměrné        1 715 060 
m3/rok 

- denní průměrné        5 644 m3/d 
- hodinový průtok      Q24   235,2 m3/h

  
- maximální hodinový přítok splaškových OV  Qmax   82,6 l/s 
- max. přítok splaškových OV za dešťů: 
- na mechanický stupeň                              Qmax. dest.  153 l/s 
- na biologický stupeň                                 Qmax. dest.    92 l/s 
- max. hodinový přítok průmyslových OV        Qmax                 59,9 l/s 
- návrhový přítok průmyslových OV do 
- biologického stupně ČOV                                                                   34,7 l/s 

- max. přítok celkových OV za deště do 
- biologického stupně ČOV                               Qmax. dest.             126,7 l/s 

Pro dimenzování čistírny i stok byly pro městské OV ( na základě jednání s Povodím 
Labe a SčVaK dohodnuty ředící poměry 1 + 4 Qprům. pro mechanickou část ČOV a 
tedy i pro přivaděč městských OV a 1 + 2 Qprům. pro biologickou část,což odpovídá 
hodnotám 153,0 a 92,0 l/s. 
Látkové zatížení městských odpadních vod přivedených na ČOV: 

 kg/d mg/l t/rok 

BSK5 660 249,6 240,9 

NL 605 229 220,8 

 

Látkové zatížení průmyslových odpadních vod přivedených na ČOV: 

 kg/d mg/l t/rok 

BSK5 600 220 150,0 

NL 205 68,3 51,25 

Účinnost ČOV na BSK5 

- mechanický stupeň - splaškové OV 20 % 
- mechanické předčištění a v anaerobní zóně  
- vyrovnávací nádrži - průmyslové OV 25 % 
- aktivační systém D+N 88,5 % 
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- celková účinnost SČOV 91,1 % 

 
Odpady z ČOV 
název Dle projektu 

t/rok 
Rok 2009 
t/rok 

kód kategorie 

Shrabky,písek,štěrk 126 130  19 08 01 
19 08 02  

O 
O 

Odvodněný kal z čištění i 
průmyslových odpadních vod 

230,03 
sušina 25% 

550 19 08 09 O 

tuky  33 m3/rok 19 08 19 O 

Poznámka: Průmyslové odpadní vody nebudou výhledově na této ČOV čištěny. Od května 
2010 došlo ke změně zařazení odpadu - odvodněný kal z čištění komunálních odpadních 
vod má kód 19 08 05 a spadá do kategorie O, tuky mají kód 19 08 09 a spadají do kategorie 
O.  

Likvidace odpadu: vyprodukované odpady jsou z ČOV odváženy specializovanou 
firmou, která je oprávněna likvidovat výše uvedené odpady. Shrabky, písek, štěrk se 
shromažďuje do společného kontejneru, tuky a odvodněný kal jsou likvidovány 
samostatně. 

Hydraulické zatížení ČOV v roce 2009 
hydraulické zatížení dle kanalizačních přivaděčů : 

Průměrný denní průtok 

městských odpadních vod 

Q24 4 587 m3/d 1 674 166 m3/rok 

Průměrný denní průtok 

průmyslových odpadních vod 

Q24  m3/d 56 369 m3/rok 

Celkem    1 730 535 m3/rok 

 
Možnosti obtoku jednotlivých objektů ČOV 

- Obtok městských odpadních vod 
- Částečný obtok dešťových vod za mechanickým stupněm 
- Obtok průmyslových odpadních vod 
- Obtok celé ČOV 
- Obtok aktivačních linek 
- Obtok dosazovacích nádrží 

 

Stručný popis objektů ČOV 
Sekce čištění průmyslových odpadních vod je dlouhodobě mimo provoz. 
Přítok na ČOV 
Městské i průmyslové odpadní vody jsou přiváděny do prostoru ČOV odděleně 
kanalizačními stokami o volné hladině. 

Sběrač průmyslových OV je chráněn ručně stíranými česlemi a lapákem sunutých 
nečistot, umístěnými v areálu závodu 10 "Tiskárna textilu". Údržba a provoz tohoto 
zařízení patří do kompetence závodu. 

PS 101 - Hrubé předčišténí 
a) Hrubé předčištění splaškových odpadních vod: 
- lapák štěrku 
- strojně stírané česle A-b , šířka průlin 20 mm 
- vertikální lapák písku, průměr 1,2 m 
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- čerpací stanice splaškových odpadních vod 
- měření splaškových odpadních vod v měrném objektu Venturiho žlabů MVŽ 30-BH, 
Q=40-430 l/s. 
b) Mechanické předčištění průmyslových odpadních vod 
- čerpací stanice průmyslových OV 
- měření průmyslových OV na výtoku z čerpací stanice indukčním průtokoměrem. 
- strojně stíraná síta , 0=100 l/s 
PS 102 - Předčištění sedimentací 
a) Usazovací nádrž kruhová UNK průměr 15/2,3 m 
Pro separaci primárního kalu a plovoucích nečistot z městských splaškových odpadních vod. 
1 ks  Kruhová usazovací nádrž typ UNK prům. 15/2,3 m, vybavená shrabovacím zařízením 
na kal ze dna a zařízení pro shrabování plovoucích nečistot z hladiny 
- užitečný objem     432,9 m3 
- účinnost na BSK5     20% 

b) Dešťová zdrž 
Pro oddělování dešťových podílů z přitékajících městských splaškových odpadních vod do 
ČOV. 
1 ks  Kruhová usazovací nádrž typ UNK prům. 15/2,3 m, vybavená jen stíráním usazených 
nečistot ze dna nádrže. 
- užitečný objem     432,9 m3 
- skutečná doba zdržení při: Qmaxdešť =  1 h 

c) Vyrovnávací nádrž na průmyslové textilní OV – dlouhodobě mimo provoz 
Slouží k vyrovnání, homogenizaci a k částečnému odbarvení textilních OV v anaerobním 
prostředí. 
1 ks  Podélná nádrž o rozměrech 12x32 m při max. hl. 3,4 m a min. hl.1,62 m, je vybavena 
ponornými míchadly pro udržování aktivovaného kalu ve vznosu , v nádrži je hladina zakryta, 
aby nedocházelo k provzdušňování hladiny vzdušným kyslíkem. 
- užitečný objem     1 306 m3 
- účinnost na BSK5     25% 

PS 103 - Biologické čištění OV 
a) Aktivace 
Pro společné biologické čištění směsi městských odpadních vod - mechanicky 
předčištěných splaškových vod z Frýdlantu a mechanicko-biologicky předčištěných 
průmyslových textilních odpadních vod ze závodu Tiskárna textilu ( průmyslové vody 
jsou v současnosti mimo provoz. 
2 ks  Aktivační nádrže o rozměrech 15,8 x 23,4 x 4,5 m.  
Aktivaci tvoří dvě samostatné aktivační linky. 
Celkový užitný objem      3 230 m3 
Z toho:  
- anaerobní nádrže          220 m3 
- denitrifikační nádrže      1 120 m3 
- nitrifikační nádrže       1 890 m3 
Dmychárna 
zajišťuje potřebné množství vzduchu do aktivačních nádrží. 
c) Dosazovací nádrže 
Pro odsazení aktivovaného kalu u biologicky vyčištěné odpadní vody. 
2 ks  Kruhová dosazovací nádrž DNK 21/3, o průměru 21 m, hloubce 3 m, 
vybavená strojním stíráním kalu ze dna a stíráním plovoucích nečistot z hladiny 
-Celkový užitečný objem nádrží    2 060 m3 
d) Měření OV na odtoku z ČOV  
Měření množství vyčištěných OV v měrném objektu Venturiho žlabu MVŽ-20-BII, Q = 
12-192 l/s. 
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PS 104 - Zahušťování a vyhnívání kalu 
a)Zahušťovací zařízení ZZ 1000 
Slouží k zahušťování přebytečného kalu před vstupem do vyhnívání, Q=3,5 m3/h. 
b)Stíraný děrovaný žlab D 500x2 
Slouží k odstraňování hrubých suspendovaných látek ze svozového kalu, Q=35 l/s. 
c)Vyhnívací nádrž 
Pro anaerobní stabilizaci směsného kalu mesofilním vyhníváním. Vyhnívací nádrž, 
betonová, průměr 2,6 m, výška 9,25 m 

1. užitečný objem                                                                250 m3 

2. doba zdržení                                                                     22 d 
d) Uskladňovací nádrž 
Pro uskladňování vyhnilého kalu a jeho případného dohnívání. Uskladňovací nádrž, 
betonová, průměr 7 m, výška 8 m. 

3. užitečný objem                                                                200 m3 

4. doba zdržení                                                                cca 18 dní 
e) Homogenizační nádrž kalu 
Pro homogenizaci vyhnilého kalu před strojním odvodňováním kalu. 
f) Plynové hospodářství v současnosti mimo provoz. 
 
PS 105 - Odvodňování kalu 
Zahušťovací nádrž l-ZN-16 
Slouží k zahušťování primárního kalu. 
b) Sklolaminátová nadzemní nádoba (Škodovka) 
Pro homogenizaci a akumulaci zahuštěných kalů před čerpáním do vyhnívací 
nádrže, průměr nádrže 3 m, užitečný objem 16 m3. 
c) Sklolaminátová nadzemní nádoba  
pro akumulaci biologicky vyčištěné OV po filtraci. Průměr nádrže 3 m, užitečný objem 
nádrže 16 m3. 
d) Pásový lis KC 800 (2 ks) 
Slouží ke kontinuální separaci tuhé a kapalné fáze vyhnilého zahuštěného kalu. 
Zapojení dvou pásových lisů je provedeno do samostatných linek, které jsou tvořeny 
plnícím čerpadlem, pásovým lisem, chemickým hospodářstvím. 
- výkon odvodněného kalu        3 - 5 m3 /h 
- výstupní sušina koláče     17 - 24 % 
e) Chemické hospodářství CH-H-K II 
Zařízení na přípravu a dávkování roztoků flokulantu v procesu odvodňování kalu a 
zahušťování přebytečného kalu. 

5.1. Vodoprávní rozhodnutí ČOV Frýdlant 

Kapacita ČOV  
- ČOV je dimenzována pro 7500 EO  
- V současnoti je na ČOV napojeno 7900 osob (7120EO) 

 
Dne 15.6.2010 vydal MÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
vydal povolení k vypouštění městských odpadních vod z ČOV Frýdlant do vod 
povrchových, tj. do řeky Smědé., na pravém břehu v ř.km. 23,3 v k.ú Frýdlant, pod 
č.j.3791/2010/OSUZP/4Hd-231.2 .  
Povolené množství vypouštěných odpadních vod: 
Q24= 70 l/s, Qmax= 188 l/s, Q= 220 000 m3/měsíc, Q = 2 350 000 m3/rok  
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Povolená kvalita vypouštěných odpadních vod: 

 „p“ ( mg/l ) „m“ ( mg/l ) t/rok způsob rozboru 

CHSKcr 90 130 105 TNV 75 7520 

BSK5 20 40 23 ČSN EN 1899-1,2 

NL 20 40 23 ČSN EN 872 

Ncelk 30
1
 50

2
 35 ČSN EN ISO 11905-1 

Pcelk 3
1
 6 4 ČSN EN ISO 6878 

N-NH4
+
 10 20 11 ČSN ISO 7150-1 

 
Vysvětlivky: 
1 aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok 
2 hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně 
vyšší než 12°C 
„p“ přípustné koncentrace 
„m“ maximální nepřekročené koncentrace 

 

Vyčištěné odpadní vody z ČOV Frýdlant jsou vypouštěny do vodního toku Snědá, na 
pravém břehu v ř. km 23,3 v k.ú. Frýdlant. 
Povolení k trvalému užívání ČOV Frýdlant bylo vydáno Okresním úřadem v Liberci, 
referátem životního prostředí  v Liberci dne 4.8. 1997 pod č.j. RŽP/2/778/97/Hd-231.2 
 

6 ÚDAJE O RECIPIENTU V MÍSTĚ VYPOUŠTĚNÍ  OV Z ČOV 
FRÝDLANT 

Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Frýdlant je řeka 
Smědá. 
Hydrologická data : 
-tok  : řeka Smědá 
-profil (řič.km 23,3)  : pod Frýdlantem 
- průtok Q365  : 615 l/s 
- číslo hydrologického pořadí  : 2 - 04 - 10 - 022 
- délka toku  : 45,9 km 
- plocha povodí  : 243,8 km2 
Správce toku     : Povodí Labe, s.p. Hradec Králové 

7 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 

 
Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními 
vodami: 
a)  radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů 

stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach 
b)  narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod 
c)  způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo 

ohrožující provoz čistírny odpadních vod 
d)  hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří 

výbušné, dusivé nebo otravné směsi 
e)  jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v 

kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky 
f)  pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny 
g)  kejda a močůvka 
h)  výpalky, kvasnice a vinné kaly 
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Kombinací vhodných opatření je třeba co nejvíce omezit vnikání látek pocházejících 
z tzv. plošných zdrojů znečištění do jednotné nebo oddílné kanalizace sloužící 
k odvádění srážkových vod  (a rozhodnutím vodoprávního úřadu prohlášené za 
kanalizace pro veřejnou potřebu - § 1 odst.3 a 4 zákona č.274/2001 Sb. – zákon o 
vodovodech a kanalizacích) : 
 
Jedná se především o : 

a) soli používané v období zimní údržby  komunikací, 

b) jiné pevné látky organického i anorganického původu, 

c) látky ropného původu (vyjádřené jako obsah NEL – nepolární extrahovatelné 
látky, nebo jako obsah uhlovodíků C10 – C40 ), 

 
které jsou srážkovými vodami odnášeny z venkovních (zpevněných) ploch 
jednotlivých nemovitostí, z pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství 
(zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a přes dešťové vpusti a 
kanalizační šachty vnikají do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
Tato opatření zahrnují např. vhodné způsoby údržby pozemních komunikací (mj. 
čištění lapačů splavenin v dešťových vpustích), instalaci vhodných typů odlučovačů 
ropných látek (účinnost odstraňování ropných látek je zvolena v závislosti na 
místních podmínkách -  především podle toho, zda je srážková voda odváděna přímo 
do vodního toku nebo do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod), pravidelně 
udržovaných podle doporučení výrobce, atd. 
 
Do oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod přímo do recipientu 
nesmějí být vypouštěny odpadní vody, a to ani po předčištění v čistírně odpadních 
vod nebo z filtrací z bazénů apod. 
 
Do oddílné nebo jednotné kanalizace sloužící k odvádění splaškových odpadních 
vod můžou být napojeny odpadní vody z pohostinství, školních kuchyní, jídelen, 
hotelů, restaurací, po přečištění v záchytných tukových lapolech, které jsou 
vlastnictvím producenta těchto odpadních. 
 
Dále nesmí do stokové sítě vniknout nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné 
látky, které ve smyslu zák.č. 254/2001 Sb. nejsou odpadními vodami. 
 
A. Zvlášť nebezpečné látky (s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky 
biologicky neškodné): 
-  Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 

vodním prostředí. 
-  Organofosforové sloučeniny. 
-  Organocínové sloučeniny. 
-  Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve 

vodním prostředí nebo jeho vlivem. 
-  Rtuť a její sloučeniny. 
-  Kadmium a jeho sloučeniny. 
-  Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 
-  Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi 

nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
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B. Nebezpečné látky 
1.  Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

Zinek – selen - cín - vanad 
Měď – arzen – baryum - kobalt 
nikl – antimon – berylium - thalium 
chrom – molybden -  bor -  telur 
olovo – titan – uran – 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.  Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního 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 
 

8 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům 
odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci 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 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 z čistírny odpadních 
vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál 
stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti.  

Kanalizační řád, kromě povolených hodnot zbytkového znečištění odpadních 
vod vypouštěných do stokové sítě uvedených pro jednotlivé jeho ukazatele v 
následujících tabulkách a seznamu látek, které nejsou odpadními vodami (viz 
kapitola 7.0. kanalizačního řádu) stanovuje souhrnné podmínky pro vypouštění 
odpadních vod do kanalizace v kapitole 12. tohoto kanalizačního řádu.  

Producenti odpadních vod (odběratelé), jež jsou napojení na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu, jsou pro účely kanalizačního řádu a v souladu s § 24, písm. g) vyhlášky MZe 
ČR č.515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.428/2001 Sb., rozdělení do dvou 
základních skupin. 
I. skupina 
Producenti splaškových odpadních vod, které vznikají převážně jako produkt lidského 
metabolismu a činností v domácnostech (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, 
koupelen, prádelen, WC apod.).  
 
II. skupina 
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Producenti průmyslových odpadních vod1, které vznikají jako vedlejší produkt 
technologických procesů ve výrobních i jiných zařízeních. Současně však mohou 
produkovat i splaškové odpadní vody. 
 
I.  skupina 
Producenti splaškových odpadních vod jsou rozděleni do následujících kategorií: 
1. kategorie – Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí 
určených výhradně k trvalému bydlení.  
 
Platí pro ně zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
které nejsou odpadními vodami (viz kap. 7.0. kanalizačního řádu) a souhrnné 
podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap. 12. kanalizačního 
řádu).  
 
2. kategorie – Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí 
určených částečně  nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení. Do této 
skupiny patří producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z objektů 
komerčního charakteru nebo objektů technické a občanské vybavenosti (nemocnice, 
školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.) 
 
Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené v tabulce 8.1 
kanalizačního řádu, zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou 
potřebu, které nejsou odpadními vodami (viz kap. 7. kanalizačního řádu) a souhrnné 
podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap, 12. kanalizačního 
řádu).  
 
II.  skupina 
Producenti průmyslových odpadních vod jsou rozděleni do následujících kategorií a 
podkategorií: 
 
1. kategorie – Producenti průmyslových odpadních vod obvyklého složení 
Producenti průmyslových odpadních vod, kteří svou produkcí znečištění splňují limity 
určené pro danou podkategorii producentů průmyslových odpadních vod a současně 
splňují podmínky pro látkové složení odpadních vod stanovené tímto kanalizačním 
řádem – tzv. producenti průmyslových odpadních vod obvyklého složení. 
 
 
Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené v tabulce 8.1., 
zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou 
odpadními vodami (viz kap. 7. kanalizačního řádu) a souhrnné podmínky pro 
vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap. 12. kanalizačního řádu).  
 
 
2. kategorie – Producenti se specifickým složením odpadních vod 
Producenti průmyslových odpadních vod, kteří produkují vyšší míru znečištění než 
určují limity pro ostatní kategorie producentů průmyslových odpadních vod a existují 
objektivní důvody technicko – ekonomického charakteru pro individuální stanovení 
limitů zbytkového znečištění   – tzv. producenti se specifickým složením odpadních 
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vod. 
Tento druh producentů se v současné době ve městě Frýdlant nevyskytuje. 
 
Limitní hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou 
potřebu jsou stanoveny dle vyhlášky 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu.  
 
Pozn.: Typ a druh odběru vzorku se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval změny 
jakosti vypouštěných odpadních vod v závislosti na místních a časových podmínkách 
jejich odtoku ze sledované nemovitosti.  
Typy odběru vzorků: 
- směsného vzorku (sv) vypouštěných odpadních vod 
typ C – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 průtokově stejných dílčích 
vzorků odebíraných  v intervalu 2 hodin 
 
typ B - 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově stejných 
dílčích vzorků odebíraných  v intervalu 2 hodin 
 
              Použije se v případě vzorkování nemovitosti s  nepřetržitou produkcí 
odpadních vod (3 – směnný provoz).  
 
8 hodinového směsného vzorku - získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích 
vzorků odebíraných   v   intervalu  nejdéle 1 hodiny  
 
              Použije se v případě vzorkování nemovitosti s kratší než celodenní produkcí 
odpadních vod (1 – směnný provoz)  
 
- typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 
objemu v intervalu 15 minut 

Použije se při vzorkování nemovitosti, v těch případech, kdy nelze odebrat 
vzorek 8 hodinový nebo vzorky typu B nebo C. 

 
- prostého vzorku (pv) vypouštěných odpadních vod, získaného jednorázovým 
odběrem celého objemu vzorku 

Použije se při vzorkování nemovitosti v odůvodněných případech, kdy nelze 
odebrat některý z druhů směsných vzorků (např. : časově limitovaná 
vypouštění odp. vod, havarijní stavy, apod.) . 
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Maximální limitní hodnoty pro producenty I. skupiny, II. skupina, 1. 
kategorie 
Tab.8.1.  Limitní   hodnoty   znečištění   splaškových   odpadních  vod   
vypouštěných    do kanalizace pro veřejnou potřebu z nemovitostí určených 
částečně nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení, producentů 
průmyslových odpadních vod s výjimkou vybraných producentů odpadních 
vod 
Pozn. :  Vysvětlující  poznámky  u  tabulek  jsou  jejich  nedílnou  součástí. 
 

Ukazatel znečištění 

 
 
Jednotka 

Koncentrační limity 
ze vzorku typ A 

 mg/l 

  BSK5 mg/l 800 

 CHSKCr mg/l 1500 

 Nerozpuštěné látky (NL) mg/l 500 

 Amoniakální dusík (N-NH4
+) mg/l 45 

 Celkový dusík (Ncelk.) mg/l 60 

Rozpuštěné anorganické soli 
(RAS) 

mg/l 2000 

 Veškerý fosfor (Pcelk.)                                                     mg/l 10 

 Extrahovatelné látky (EL) 1)                                                mg/l 80 

 Uhlovodíky C10 – C40 
 mg/l 10 

 Nepolární extrahovatelné látky 
(NEL) 

mg/l 10 

  Kyanidy toxické CN tox.                    mg/l 0,1 

  Kyanidy celkové (HCNcelk)                          mg/l 0,2 

Tenzidy anionaktivní PAL-A mg/l 10 

  pH - 6,0-9,0 

 Teplota vody  oC 40 

 Rtuť (Hg) 2)                                         mg/l 0,02 

 Měď (Cu)  mg/l 0,5 

 Nikl (Ni)  mg/l 0,1 

 Celkový chrom (CrIII, Cr VI)             mg/l 0,3 

 Olovo (Pb)                                         mg/l 0,1 

 Zinek (Zn)                                           mg/l 2,0 

 Kadmium (Cd)                                   mg/l 0,05 

 Salmonella s.p.3)                                       mg/l Negativní nález 

Arsen (As) mg/l 0,2 

V případech, kdy vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je 
upraveno platným vodoprávním povolením platí hodnoty předepsané tímto 
rozhodnutím. 
Vysvětlivky: 
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1) Pokud   odpadní   vody,  obsahující  rostlinné nebo  živočišné  tuky,  budou před 
vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu předčišťovány, určuje se limit 
obsahu EL takto : 
 
Pro předčisticí zařízení typu lapáku tuků (ČSN EN 1825-1, ČSN EN 1825-2 ) je limit 
obsahu EL v odpadních vodách vypouštěných po předčištění do kanalizace pro 
veřejnou potřebu stanoven hodnotou 80 mg/l  a zároveň : 

a) Projekt jmenovaného předčisticího zařízení je v souladu s uvedenou normou a 
místními podmínkami. 

b) Na instalované zařízení bylo vydáno prohlášení výrobce o shodě ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších 
předpisů). 

c) Provoz a údržba zařízení je prováděna dle provozního předpisu zpracovaného v 
souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaném výrobcem. 

d) O provozu zařízení a jeho údržbě je veden provozní deník s aktuálními zápisy, 
zejména se záznamy a doklady o vyvážení a čištění zařízení prováděném firmou 
oprávněnou k nakládání s odpady dle příslušných předpisů (živnostenský zákon). 
 
2)   Emisní  limit  pro malé a neprůmyslové zdroje s  vypouštěním pod 7,5 kg/rok, 
přičemž u odpadní vody pocházející ze stomatologických pracovišť ,jejíž znečištění 
jednotlivými frakcemi rtuti má původ ve zpracování amalgámu se v případě instalace 
zařízení pro její odstraňování povinnost měřit objem vypouštěných odpadních vod, 
míru jejich znečištění a předávat výsledky měření nahrazuje povinností dodržovat 
následující podmínky: 
 

a) Odpadní  voda,  přichází-li  do  styku  s  jinými  vodami,  je  vedena  přes 
odlučovač amalgámu.   

b) Podíl amalgámu v surové odpadní vodě ze zubního pracoviště se díky 
odlučovači amalgámu sníží o 95% a více.  

c) Stupeň účinnosti odlučovače amalgámu činí před jeho prvním zabudováním 
95% a je v pravidelných časových intervalech ne delších 5 let přezkušován výrobcem 
nebo odborně způsobilou  osobou.   

d) Odsávání vody ze zubního pracoviště probíhá metodami, které drží spotřebu 
vody takovým způsobem, že odlučovač amalgámu může dodržovat svůj předepsaný 
stupeň účinnosti.  

e) Na  údržbu  odlučovače  amalgámu  existuje  s odbornou   firmou   uzavřená   
smlouva o údržbě, která byla úřadu předložena a podle které je odlučovač 
v pravidelných časových intervalech udržován a vyprazdňována.   

f) O údržbě odlučovače amalgámu a odstraňování odloučeného materiálu 
(v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady) bude provozovatelem vedena 
evidence. 
 
3)   Platí pro vody z infekčních zdravotnických a odborných zařízení.  
 
Odpadní  vody  obsahující  radioaktivní  látky  smí  být  vypouštěny do kanalizace pro 
veřejnou potřebu nejvýše v takových objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla 
překročena kriteria dle  § 57, odst.1, písm. c) vyhlášky  č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně.  
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8.1 Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než 
stanovují limitní hodnoty pro odpadní vody obvyklého složení 

 

a) Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším 
znečištěním než stanovují limity předepsané pro odpadní vody obvyklého 
složení může  vodoprávní  úřad, který schválil kanalizační řád  povolit  ve  
výjimečných   případech na nezbytně nutnou dobu (např. při haváriích 
zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo 
v jiných výjimečných případech). Toto povolení musí být předem projednáno s 
provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. 

 
b) Producent průmyslových odpadních vod, který přes veškerá 

technologická opatření a navržená předčisticí zařízení, není schopen 
dodržet limity předepsané pro odpadní vody obvyklého složení (uvedené  
v  tabulce 8.1.), a nebo by v jeho případě nebylo účelné vyžadovat okamžité 
uvedení stavu ve vypouštění odpadních vod do souladu s těmito limity (např. 
potřeba přechodného období pro realizaci nápravných opatření investičního 
charakteru, apod.) může  písemně požádat provozovatele kanalizace pro 
veřejnou potřebu  o dlouhodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod 
se znečištěním vyšším než u odpadních vod obvyklého složení - odpadních 
vod specifického složení.   

Podmínkou je 
- že vypouštění nebude v rozporu s obecnými cíli kanalizačního řádu,  
- že limitní hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které jsou předmětem 

žádosti producenta nejsou již upraveny platným povolením vodoprávního 
úřadu,  

-  že odpadní vody neobsahují látky uvedené v kapitole 6.0. kanalizačního řádu, 
  především pak nebezpečné  závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 
  látky (§ 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.). 
 
V případě kladného  posouzení této žádosti může provozovatel kanalizace pro 
veřejnou potřebu předložit vlastníku návrh na aktualizaci  kanalizačního řádu jeho 
doplněním dodatkem rozšiřujícím výčet producentů se specifickým znečištěním 
odpadních vod  
Po projednání a schválení návrhu rozhodnutím vodoprávního úřadu uzavře 
provozovatel se žadatelem novou smlouvu na odvádění odpadních vod (a nebo 
stávající smlouvu upraví dodatkem) na vypouštění odpadních vod s vyšším 
znečištěním než určuje kanalizační řád pro odpadní vody obvyklého složení 
v příslušné kategorii.  
 
              

9 ZPŮSOB A ČETNOST MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ  A KVALITY 
ODPADNÍCH VOD  

Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV Frýdlant, jejich kvalita a 
nejvyšší přípustná míra znečištění je dána vodoprávním rozhodnutím 
č.j.3791/2010/OSUZP/4Hd-231.2 . Doba povolení nakládání s vodami - do 
31.12.2014. 
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Měření množství a stanovení kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV 
Frýdlant: 
Četnost odběru vzorků odpadních vod 
Kontrolu jakosti odpadních vod v rámci provozu stok bude provádět akreditovaná 
laboratoř dle svých platných směrnic a řádů v souladu s ČSN 757241. 
Odvoz vzorků zajišťuje vedoucí laboratoře.  
Odběr vzorků bude prováděn vzorkovačem na přítoku do ČOV – za česlemi ( SO 05) 
a  odtoku z ČOV -  ve stávajícím Parshallově žlabu.  
Min. počet vzorků stanovil vodoprávní úřad takto: 
Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění ( stanovených jako „p“) 
minimální četnost odběrů vzorků pro BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4

+ je 1x měsíčně. 
Typ vzorku je stanoven jako 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 
objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. 
Mimo limitovaných ukazatelů bude sledován na přítoku a odtoku také Ncelk. a Pcelk. 

Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené 
četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozborů směsných vzorků za 
posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být 
překročena. 
Četnost odběru vzorků kalů 
- Aktivace - aktivační směs   1 x za den 
- primární, přebytečný kal   dle potřeby (min. 1 x za měsíc) 
- strojně odvodněný kal    min. 1 x za měsíc 
- kalový plyn     dle potřeby, min. 1 x ročně 
- kal z vyhnívacích nádrží   min. 1 x týdně, jinak dle potřeby 
Četnost rozborů 
- odpadní vody      viz výše 
- v aktivaci denně: - kontrola množství rozpuštěného kyslíku, pH 
   - kontrola redox potenciálu 
   - objem kalu po 30 minutové sedimentaci 
   - pH 
- u odpadní vody NEL    min. 1 x měsíčně servisním způsobem 
- kaly       min. 1 x měsíčně, jinak dle potřeby 
- kalová směs z vyhnívací nádrže  min. 1 x týdně 
- kalový plyn ( bioplyn)    1 x ročně     
Závěr: 
O výsledcích kontrol se vedou podrobné záznamy, které se v intervalu 5-ti let 
vyhodnocují a komplexně posuzují se zaměřením na jejich vývoj, popř. stabilitu. 
 
Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod od jednotlivých producentů je dána 
smluvním vztahem obsaženým v uzavřené smlouvě o dodávce vody z veřejného 
vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. Kontrola kvality 
vypouštěné odpadní vody se sleduje dle harmonogramu odběru vzorků, který je 
vypracován na každý kalendářní rok. 
Zpracovaný harmonogram odběru vzorků vychází z odůvodněných potřeb sledování 
významných znečišťovatelů a zohledňuje možnosti a kapacitu pracovišť pověřených 
kontrolou a respektuje normu ČSN757241 – Kontrola odpadních a zvláštních vod. 
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Rozsah a způsob kontroly odpadních vod pro provozovatele kanalizace pro 
veřejnou potřebu 
Provozovatel kanalizace ve smyslu vyhlášky č. 515/2006 provádí odběr kontrolních 
vzorků odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu a to za 
přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru 
vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného 
vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorků 
sepíše provozovatel s odběratelem protokol. 
Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí odběrem směsného vzorku 
za bezdeštného stavu, tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní hodnoty. 
Směsný vzorek bude odebírán po dobu 2 až 24 hodin a to v závislosti na směnnosti 
provozu. Četnost kontroly kvality vypouštěných odpadních vod, kterou provádí 
provozovatel kanalizace, je dána harmonogramem pro odběr vzorků odpadních vod, 
který je vypracován na každý kalendářní rok. Zpracovaný harmonogram odběru 
vzorků vychází z odůvodněných potřeb sledování významných znečišťovatelů a 
zohledňuje možnosti a kapacitu pracovišť pověřených kontrolou a respektuje normu 
ČSN 757241 – Kontrola odpadních a zvláštních vod. 
Typ odebíraných vzorků 

24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků 
odebíraných v intervalu 2 hodin 

8 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků 
odebíraných v intervalu 1 hodina 

2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků 
odebíraných v intervalu 15 minut 
Metodiky analýz všech odebraných vzorků odpadních vod (ČOV i producenti) 
jsou prováděny podle platných právních předpisů a norem. 
Pro všechny producenty platí, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody 
jen v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem a ve 
smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 
Producent odpadních vod je povinen, na vyžádání provozovatele kanalizace, předat 
schéma vnitřní kanalizace závodu, organizace nebo objektu s vyznačením profilů a 
míst, směrodatných pro kontrolu množství a kvality OV vypouštěných do veřejné 
kanalizace (měrné objekty, předčistící zařízení, důležité kanalizační objekty atd.). 
Toto musí odpovídat skutečnému provedení kanalizace. 
 
Měření množství vypouštěných odpadních vod  
Obecně: 
Způsob stanovení množství odpadních vod a míry jejich znečištění se  provádí  
postupy vycházejícími z platných norem. 
Množství odpadních vod  se zjišťuje : 
-  přímo   =   měřením průtoku a objemu odpadních vod ve směrodatných profilech, 
kterými jsou: 
a) měrné objekty s trvalým měřením průtoku a objemu odpadních vod, nebo 
b) kontrolní  profily s dočasným měřením průtoku a objemu odpadních vod   
-   nepřímo  =   výpočtem  z množství  vody 
1. odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu, 
2. jejíž   zjištěný  odpad  v  příslušném   období  pochází  z jiného  zdroje, než  
z vodovodu pro veřejnou potřebu, 
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3. odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a  nevypuštěné do kanalizace pro 
veřejnou potřebu (spotřebované   v průběhu  technologických  operací a jiných 
činností) 
 
Měrný  objekt  =  objekt  na  kanalizační  přípojce  umožňující : 
- trvalou  instalaci zařízení  pro nepřetržité měření  průtoku a  objemu  protékajících  
odpadních  vod 
- ruční, nebo automatický  odběr  vzorků odpadních  vod reprezentujících míru 
znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu  
- příp.  automatické měření  vybraných  fyzikálně – chemických charakteristik 
protékajících odpadních  vod 
 
Pro  zřízení a provozování měrných objektů,  jejichž údaje  mají  být  podkladem pro  
výpočet  úhrady za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu platí 
následující  rámcové  podmínky : 
 
1. Měrné objekty se budují v odůvodněných  případech a stanoví-li tak 
kanalizační řád ,  na  základě  doplnění a rozšíření   smlouvy  o  odvádění  
odpadních  vod  kanalizací pro veřejnou potřebu ( viz §19, odst.1 zákona č.274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích ).   
Měrné objekty, jako  nedílnou  součást  kanalizační  přípojky, buduje, vybavuje a 
provozuje její vlastník , a to  na  vlastní  náklady. 
2. Měření  průtoku a objemu  odpadní  vody vypouštěné do kanalizace pro 
veřejnou potřebu se neprovádí 
- pokud lze použít jiný, vyhovující způsob stanovení jejich množství (viz § 19  odst.  5  
9   zákona   čís.   274 / 2001 Sb., o  vodovodech   a  kanalizacích ), 
- pokud celkový odtok odpadní vody z nemovitosti (jako max. hodinový průtok ) je 
menší nebo roven 0,005 m3/s  
3. Pokud nebude v technicky odůvodněných případech dohodnuto jinak musí 
měrný objekt (měrné objekty) zaznamenat objem (průtok) všech odpadních vod 
odváděných z dané nemovitosti do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
4. Měření průtoku a objemu odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou 
potřebu producenty splaškových odpadních vod (I. skupina  1. a  2. kategorie) se 
obvykle neprovádí, pokud nebylo dohodnuto jinak . 
5. Měrné objekty musejí být vybaveny registračním  záznamovým  zařízením, 
které je kompatibilní s vyhodnocovací  jednotkou provozovatele kanalizace pro 
veřejnou potřebu. 
6. Zásadní postupy pro měření množství odváděných odpadních vod se řídí 
ustanoveními dle § 19, odst. 1 – 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích. 
Kanalizační přípojky  nemovitostí  nevybavené  měrným  objektem  musí  mít zřízeny 
kontrolní profily. 
 
Kontrolní  profil   =   smluvně  určené  místo  (  popř.  objekt )  na  kanalizační  
přípojce umožňující : 
-  měření objemu  protékající  odpadní  vody dočasně  instalovaným  ( přenosným )   
zařízením  pro měření  průtoku  odpadních  vod ve zvolených intervalech, 
- odběr  vzorků odpadních  vod reprezentujících míru znečištění odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu – viz odstavec 10.2. 
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Podrobnosti vybudování  měrného objektu, nebo  kontrolního  profilu (pokud ještě  
není  zřízen)  se stanoví smluvně, a to v souladu s ustanoveními zákona o 
vodovodech a kanalizacích.   
 
 

10 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH KANALIZACE A 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

Podle místa a příčiny vzniku poruchy ( havárie ) je nutno příslušná opatření 
klasifikovat na :  
 
1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro 
veřejnou potřebu  
Jedná se o případy úniku tzv. závadných látek, které nejsou součástí odpadních vod 
v rozsahu povoleného nakládání s vodami ( viz. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách). Vniknutí takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu může zhoršit 
kvalitu povrchových ( popř. podzemních ) vod.  
Každý havarijní únik znečištění je proto třeba hlásit vodohospodářskému dispečinku 
Povodí Labe s.p. na tel. čísle 495 088 720, havarijní linka tel. číslo 495 088 730, 
který zabezpečí vyrozumění odpovědných pracovníků organizace podle schématu 
příslušných směrnic.  
Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku látek závadných vodám je zabránit 
vniknutí těchto látek do kanalizace pro veřejnou potřebu ( t.j. likvidovat havarijní únik 
již v areálu příslušné nemovitosti ).  

V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace pro veřejnou potřebu 
je původce povinen na žádost provozovatele poskytnout prostředky (včetně 
pracovních sil) k likvidaci havarijního úniku a odstranění jeho následků.  

Podrobné postupy při úniku látek škodlivých vodám upravují plány opatření 
pro případy havárie (“havarijní plány”) zpracované potenciálními původci znečištění 
ve smyslu §39, odst. 2, písm. a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ( t.j. definují 
činnosti zaměřené k odstranění příčin a následků havárie v rámci areálu příslušné 
nemovitosti).  
 
2. opatření při poruše ( havárii ) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou 
potřebu  
Nastane–li z různých příčin stav bránící odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací  
je provozovatel oprávněn ( v souladu s platnou legislativou ) toto odvádění omezit 
nebo přerušit. Přitom je povinen o vzniklé situaci neprodleně informovat odbor 
životního prostředí Městského úřadu Frýdlant jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad (tel.čís. 482 464 024).  
 
Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu při povodních se řídí podle směrnic 
Povodňového plánu.  
 
Problematiku úniku odpadních vod z kanalizace do horninového prostředí porušením 
její těsnostmi v důsledku havarijních událostí řeší příslušné části Provozního řádu. 
 
Další podrobnosti týkající se činnosti při zjištění mimořádných stavů jsou součástí 
schváleného Provozního řádu Nového Města pod Smrkem. 
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Provozovatel kanalizace je povinen v případě havárie činit ihned opatření nutné k její 
lokalizaci a likvidaci, dále je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do 
povrchových vod a vyrozumět orgány státní správy a organizece: 
- Městský úřad Frýdlant, odbor ŽP tel.: 482 464 024,  
nebo …………………………………….. 
- Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod: tel.: 723 083 437  
nebo ……………………….….. 
- Správce toku: Povodí Labe, závod Jablonec nad Nisou, tel.: 483 311 614 
nebo……….. 
- Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, dispečink, tel.: 495 088 720 
nebo…….………….….. 
- Frýdlantská vodárenská společnost a.s., provozovatel kanalizace a ČOV Frýdlant, 
tel.: 482 312 122, mobil: 721 852 404   
nebo…………………….. 
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, tel.: 150  
nebo 482 312 251, 602 101 628 
- Policie ČR, obvodní oddělení Frýdlant, tel.: 158  
nebo 482 312 105, 974 473 300 
- Záchranná lékařská služba Libereckého kraje tel.: 155  
nebo ………………………….…. 
- ČEZ a. s. poruchová linka, tel.: 840 850 860  
nebo ………………………………….…….. 
- RWE group (plynovody), pohotovost tel.: 1239  
nebo poruchy plyn tel: 1239  
- veřejné osvětlení ELTODO – CITELUM, s.r.o. – nonstop hlášení závad tel: +420 
800101109 nebo tel: 800 101 109 
- Telefónica Czech Repuklic, a.s. – zelená linka +420 800 020 202 
- Linka SOS tel.: 112 
 

11 KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH ODBĚRATELŮ  

Odběratel je povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. v místě a rozsahu 
stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných 
odpadních vod do kanalizace. Odběratelé provádí na určených kontrolních místech 
odběry vzorků a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod do kanalizace 
v četnosti dle uzavřené smlouvy. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli 
kanalizace. 
Producenti odpadních vod (odběratelé), kteří vypouští do kanalizace kromě 
splaškových vod i vody technologické, patří do II. skupiny producentů. 
Tito producenti patří do skupiny nepravidelně sledovaných a jsou povinni kontrolovat 
míru znečištění vypouštěných odpadních vod v četnosti 2 x ročně v místě, které 
stanoví provozovatel kanalizace po dohodě s producentem vypouštěných odpadních 
vod (provozovatel – dodavatel, producent – odběratel) ve smlouvě o dodávce vody a 
odkanalizování odpadních vod. 
Kontrolní vzorek bude odebírán jako vzorek směsný po dobu 2, 8 nebo 24 hod. a to 
v závislosti na dané směnnosti provozu. 
Producenti odpadních vod předávají výsledky rozborů provozovateli 
kanalizace. 
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Tato povinnost se rovněž týká nově připojovaných producentů, kteří 
charakterem odpadních vod vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu kromě 
splaškových vod i vody technologické. 
 

11.1 VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH 

(k datu aktualizace kanalizačního řádu) 
 
Průmysl: 

1. ATIZ- DP s.r.o. – výroba nábytku 
[počet směn : 1] [orientační počet pracovníků : ] 
Předčištění zařízení: Není vybudováno, technologické odpadní vody nejsou 
produkovány, pouze vody ze sociálního zařízení 
Činnost- výroba nábytku a zpracování dřeva 

2. TEPLO FRÝDLANT s.r.o. 
[počet směn : 1] [orientační počet pracovníků : ] 
Předčištění zařízení: Není vybudováno, technologické odpadní vody nejsou 
produkovány, pouze vody ze sociálního zařízení 
Činnost- výroba a distribuce tepla 

3. TRW Automotive Czech, Žitavská 1421, Frýdlant 464 01 – likviduje splaškové 
odpadní vody ve vlastní ČOV se zaústěním přečištěných vod do vodoteče 

 
Městská vybavenost: 
O jednotlivých zařízeních městské vybavenosti se podařilo získat pouze obecné 
informace, nepodařilo se získat podrobný popis jejich zařízení. 
 

4. OBJEKTY MĚSTA FRÝDLANT 
Předčištění zařízení: Jedná se o splaškové odpadní vody z domácnosti a sociálních 
zařízení, které jsou vypouštěny přímo do kanalizace. Zařízení jsou ve většině případů 
v nepřetržitém provozu. 
Činnost- Ubytovací služby 

5. ČESKÁ POŠTA s.p. 
Jedná se o jednosměnný provoz, jsou zde produkovány pouze odpadní vody ze 
sociálních zařízení. 

6. ČESKÝ TELOCOM a.s. 
Jedná se o jednosměnný provoz, jsou zde produkovány pouze odpadní vody ze 
sociálních zařízení. 

7. KOMERČNÍ BANKA a.s. 
Jedná se o jednosměnný provoz, jsou zde produkovány pouze odpadní vody ze 
sociálních zařízení. 

8. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. - pobočka Frýdlant 
Jedná se o jednosměnný provoz, jsou zde produkovány pouze odpadní vody ze 
sociálních zařízení. 

9. GE CAPITAL BANK a.s. – pobočka Frýdlant 
Jedná se o jednosměnný provoz, jsou zde produkovány pouze odpadní vody ze 
sociálních zařízení. 

10. NEMOCNICE FRÝDLANT 
11. Odpadní vody zejména z infekčních provozů jsou předčišťovány ve vlastní 

ČOV a poté vypouštěny do kanalizace, řešeno dle dohody s provozovatelem 
kanalizace. Nepřetržitý provoz. 
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12. PENNY MARKET s.r.o. 

Jedná se o jednosměnný provoz, jsou zde produkovány pouze odpadní vody ze 
sociálních zařízení. Zařízení je specializováno na prodej potravin a na výrobu 
potravinářských výrobků. 
 

11.2 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD 

 
11.2.1. ODBĚRATELEM (TJ. PRODUCENTEM ODPADNÍCH VOD) 
 
Podle §18 ods. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených 
kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to 
v četnosti dle uzavřené smlouvy. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli 
kanalizace.  
 
11.2.2. KONTROLNÍ VZORKY   
Provozovatel kanalizace ve smyslu §26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství 
a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše 
uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. 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. 
Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových 
směsových vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objektů 
v intervalech 15 minut.  
Bilance hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se 
zajišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské 
aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými 
odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých 
(bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoků. 
Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: 
Odběratelé pravidelně sledovaní  
Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé 
 
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných 
odběratelů nezařazuje žádný výše uvedený odběratel a producent odpadních vod. 
 
 
Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod: 
Pro uvedené ukazatele znečištění o odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním 
řádu platí následující podmínky: 
Podmínky: 

1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalech 15 minut. 

2) Čas odběru se zvolí tak, aby se nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných 
odpadních vod. 

3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých 
technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu 
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má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti 
prokázaný. 

 
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č.j. 
10 532/2002 -6000 k plán kontrol míry znečistění odpadních vod (čl. 28). Předepsané 
metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. 
Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o 
předepsaných postupech při vzorkování. 
Kontrola míry znečištění odpadních vod se stanový dle platných metodických 
pokynů. Metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb.  
 
Kontrola kvality odpadních vod bude zpravidla ověřována v místě jejich vypouštění 
z nemovitosti a zařízení producenta do veřejné kanalizace. Pokud toto není technicky 
možné, případně to vyžaduje charakter, složení, způsob předčištění a režim 
vypouštěných odpadních vod, bude kontrolní profil stanoven v jiném místě. 
Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu, 
provádí provozovatel veřejné kanalizace. Tento odběr je povinen oznámit 
producentovi odpadních vod a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat 
část odebraného vzorku, mu toto umožnit. Pokud se producent odběru vzorku 
nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za rozhodující se 
považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený provozovatelem 
kanalizace. Kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu může, v souladu s platnou 
legislativou, provádět i vodoprávní úřad. 
 
MINIMÁLNÍ ROZSAHY POŽADOVANÝCH ROZBORŮ 
A) ZÁKLADNÍ ROZBOR 

Ukazatel        Symbol  Jednotka 
Biochemická spotřeba kyslíku      BSK5   mg/l 
Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou   CHSK5  mg/l 
Nerozpuštěné látky sušené      NL   mg/l 
Reakce vody        pH 
B) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR) 

Ukazatel        Symbol  Jednotka 
Amoniakální  dusík        N−NH4 mg/l 
Celkový anorganický dusík      Nanorq.  mg/l 
Celkový dusík        Ncelk.  mg/l 
Celkový fosfor        Pcelk.  mg/l 
C) PROVOZNÍ ROZBOR 
Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, 
z nichž provozovatel vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti 
čištění odpadních vod. 
 
Rozšíření rozsahu rozborů: 
Podle místních podmínek může určit provozovatel sledování dalších ukazatelů, které 
mohou mít vliv na čistící efekt čistírny odpadních vod. 
 
Měření množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno ve většině 
případů nepřímo z naměřeného množství vody odebrané z veřejného vodovodu, 
případně z jiného zdroje. U producentů odpadních vod s instalovaným přímým 
měřením těchto vod může být pro kontrolu množství vypouštěných odpadních vod 
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nebo jejich části používáno provozovatelem kanalizace i toto měření. Provozovatel 
veřejné kanalizace je oprávněn požadovat po 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. 
 
Další údaje týkající se stanovení množství a kvality odpadních vod jsou součástí 
Provozního řádu města.  
 

12 ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH 
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádějí :  
- provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní 
odběry odpadních vod 
- vodoprávní úřad ( v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy )  
O výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, 
informuje provozovatel kanalizace dotčeného odběratele a v odůvodněných 
případech i místně příslušný vodoprávní úřad. 
 
V případě  
- překročení limitů kanalizačního řádu,  
- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami ( viz. kapitola 7. Kanalizačního 

 řádu) do kanalizace  
- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod  daných 

kanalizačním řádem 
 
může být producent odpadních vod sankcionován :  
1. vodoprávním úřadem ( podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo 
      zákona o vodovodech a kanalizacích)  
2. provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní 

pokuta) nebo náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o 
vodovodech a kanalizacích)  

 
Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba :  
 - u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele.  

- u průmyslových odpadních vod : 
1. souhlasu provozovatele jestliže jejich znečištění nepřekročí limity uvedené 

 v kanalizačním řádu. 
2. povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb., o 
vodách, při vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky 
nebo dle § 18 odst.3 zákona č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, jestliže 
pro dodržení limitů platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich předčištění.  
 
Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace: 
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu přes původně 
bezodtokové jímky - žumpy není dovoleno.  
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b) Vlastník stavby připojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto 
objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, 
pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele.  
c) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na veřejnou kanalizaci nesmí z těchto 
objektů vypouštět dešťové odpadní vody do splaškové kanalizace bez souhlasu 
provozovatele.  
d) Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze 
přes řádně zřízené kanalizační přípojky. Jakékoliv vypouštění odpadních vod přes 
domovní nebo uliční dešťové vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je 
zakázáno. Každá kanalizační přípojka musí být vybavena revizní šachtou 
z důvodu údržby, čištění a kontroly. 
e)Vyvážení koncentrovaných odpadních vod shromažďovaných v 
bezodtokových jímkách (žumpách) zajišťuje producent odpadních vod na svoje 
náklady. Obsah žump lze likvidovat odvozem oprávněnou firmou na ČOV Frýdlant. 
Pro vypouštění fekálních vod z fekálních vozů je určeno místo za odlehčovací 
komorou OK1A před nátokem na ČOV Frýdlant. 
f) Podmínky vypouštění srážkových vod do oddílné kanalizace:  
Pro vypouštění srážkových odpadních vod do oddílné kanalizace pro veřejnou 
potřebu je třeba souhlasu provozovatele.  
V případě napojení producenta odpadních vod na oddílný kanalizační systém 
kanalizace pro veřejnou potřebu je producent povinen vypouštět veškeré srážkové 
vody výhradně do dešťové kanalizace.  
Do splaškových stok oddílné kanalizace smějí být srážkové vody vypouštěny jen 
výjimečně. Vypouštění srážkových vod do splaškové stoky je striktně podmíněno 
souhlasem provozovatele kanalizace, který stanoví podmínky jejich vypouštění.  
V případě, že budou srážkové vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v 
rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním 
řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění 
srážkových vod pro danou přípojku přerušit.  
g) Pro omezení množství balastních vod v kanalizační síti je třeba dodržovat 
následující zásady :  
- krátkodobé, časově omezené vypouštění podzemních vod čerpaných při zakládání 
staveb nebo kontaminovaných podzemních vod čerpaných při odstraňování 
ekologických zátěží musí být ( po případném přečištění ) prováděno přednostně do 
dešťové kanalizace zaústěné přímo do vodního recipientu. Do splaškových stok 
oddílné kanalizace a stok jednotné kanalizace smějí být vypouštěny pouze tehdy, 
není-li technicky a ekonomicky možné použít dešťové kanalizace. Limity závazné pro 
vypouštění podzemních vod do splaškových stok oddílné kanalizace jsou uvedeny v 
tabulce 8.1 kanalizačního řádu (limity obsahu znečišťujících látek zde neuvedených 
budou stanoveny individuálně vodoprávním úřadem na základě žádosti producenta a 
vyjádření provozovatele kanalizace).  
- dlouhodobé vypouštění podzemních vod z trvalých drenážních systémů má být 
prováděno výhradně do dešťové kanalizace. Do splaškových stok oddílné kanalizace 
lze tyto vody odvádět jen v odůvodněných případech za souhlasu provozovatele 
kanalizace.  
Krátkodobé i dlouhodobé vypouštění podzemních odpadních vod bude zpoplatněno 
dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod.  
h) Do oddílné nebo jednotné kanalizace sloužící k odvádění splaškových odpadních 
vod můžou být napojeny odpadní vody z pohostinství, školních kuchyní, jídelen, 
hotelů, restaurací, po přečištění v záchytných tukových lapolech. 
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ch) Instalace předčisticích zařízení na odloučení tuků při vypouštění odpadních 
vod obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky je v kompetenci příslušného majitele 
nemovitosti nebo provozovatele zařízení, které produkuje tyto tuky. Rozhodujícím 
kritériem je posouzení místních podmínek vzhledem k možnosti dodržení limitu 
obsahu EL (viz tabulka 8.1. kanalizačního řádu).  
i) Producenti se specifickým složením odpadních vod (s individuálně stanoveným 
limitem) hradí cenu za jejich převzetí a odstranění dle smluvních podmínek.  
Tito producenti průmyslových odpadních vod se v současné době v Novém Městě 
pod Smrkem nevyskytují.  
j) V případě, že budou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou 
potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a 
kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn 
odvádění odpadních vod pro danou přípojku přerušit. 
 

Další údaje týkající se např. omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod  jsou 
součástí Provozního řádu města. 

13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Revizi kanalizačního řádu, kterou se rozumí kontrola technických a právních 
podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen, provádí provozovatel kanalizace 
průběžně. Výsledkem je pak aktualizace kanalizačního řádu. 

Dojde-li ke změnám skutečností, za kterých byl kanalizační řád schválen, 
navrhne vlastník kanalizace vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění, 
které se realizují formou dodatku kanalizačního řádu. 

14 OSTATNÍ PŘÍLOHY KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU 
 

č. 1 : Související normy a předpisy  
1. Zákon č.254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní  

zákon) ve znění pozdějších předpisů  
2. Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve 
znění pozdějších předpisů  

3. Vyhláška MZe ČR čís. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428 / 2001  
Sb., ve znění pozdějších předpisů , kterou se provádí zákon čís. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích)  

4. Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., kterým, se mění NV č. 61/2003 Sb., o 
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů  

5. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
           záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů  
6. Související normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN ISO a TNV  
7. Kanalizační řád Nového Města pod Smrkem, zhotoven v červenci 2003  
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č.2 Doklady: 
8.   Rozbory odpadních vod z ČOV Frýdlant rok 2014 + množství odpadních vod      
9. Vodoprávní rozhodnutí pro nakládání s vodami ČOV Frýdlant, č.j. 

3791/2010/OSUZP/4/Hd-231.2  
10.      Stavební povolení a Kolaudační souhlasy dostavby a 
           rekonstrukce kanalizační sítě Frýdlant 
11.     Schválení původního kanalizačního řádu 21.12.2005 pod č.j. 

 1859/2005/OSUZP/2/BU-231.2 
 

15 MAPOVÉ  PŘÍLOHY 

15.1 Přehledná Situace M 1:5 000 


