Obec Milejovice
datum: úterý 23. února 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 23.2.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:25

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Michael Jung
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová

Schválený program: (6 – 0 – 0)1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Žádost o odkup části pozemku
Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci vedení veřejného osvětlení
Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce místní komunikace
Schválení kanalizačního řádu
Výběr zájemců o dřevo
Diskuze

Program byl schválen.
Schůze byla na dvoře obecního úřadu / Milejovické hospody. Starostka obce upozornila
na pořizování audiozáznamu.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.
Obec Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ: 00667706
Telefon: +420 380 120 520 (úřední hodiny ST 18:00 – 20:00), Mobil: +420 722 908 742
Zvukový záznam schůze je uložen na obecním úřadě
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
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ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Havla a Tomáše Rybu.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Žádost o odkup části pozemku
Starostka obce informovala, že Michal Fouček a pan Martin Nosek koupili „Salotů chalupu“.
Požádali obec o odkup 95m2 části pozemku. Starostka obce předala slovo Michalu Foučkovi
k vysvětlení.
Michal Fouček prezentoval, že zakreslená hranice pozemku v katastru neodpovídá hranici ve
skutečnosti, fyzické. Při zaměření pozemku se zjistilo posunutí hranic místy až o 2,5 m. Zeď byla
stavěna původními majiteli dle domněnky, kudy vede hranice pozemku. Žádost je tedy o odkup části
pozemku, který napraví stav v katastru dle skutečné hranice.
Starostka obce řekla, že bude na základě žádosti zveřejněn záměr prodeje části pozemku. Termín
podání nabídek na odkup pozemku bude do pátku 12. března 2021. Nabídky budou vyhodnoceny na
nejbližší schůzi zastupitelstva.
Bod 3. berou zastupitelé na vědomí – záměr prodeje části pozemku.

ad 4. Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci vedení veřejného
osvětlení (6 – 0 – 0)1)
Starostka informovala o žádosti pro dotaci na tuto akci, o které bude rozhodnuto v druhé polovině
roku. Na výběrové řízení přišly obci 2 nabídky. Jedna byla od Elmont Tábor s.r.o. s cenou 803 152,Kč. Další nabídka byla od Oto Elektro s.r.o. za 592 408,- Kč. Jedná se o velké částky oproti budování
vedení v Souhradí a výměně osvětlení.
Tomáš Ryba se zeptal, co by se stalo, kdybychom nikoho nevybrali a akce se odložila. Odložit
budování můžeme. V tom případě nebudeme možné využít výkop vedení nízko napětí, které realizuje
firma EG.D, a.s. a po pracích uvádí prostranství do původního stavu. Za 2 roky by musela obec
investovat ještě do výkopových prací. Muselo by řešit vedení přes silnici. Cena by se navýšila a
nevěří, že za 2 roky budou nabídky cenově výhodnější. Odpověděla starostka Tomášovi Rybovi.
Starostka nechala hlasovat o přijetí nabídky firmy Oto Elektro s.r.o..
Bod 4. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrem nabídky číslo 1 - dle doporučení
hodnotící komise.
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ad 5. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce místní komunikace (4 – 0 –
2)1)
Obec si požádala o dotaci ve výši 1,7 miliónu u Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
na opravu komunikací v obci po budování kanalizace. V podmínkách dotace je, že do konce března
musíme mít vybranou firmu, která komunikaci zrekonstruuje. Samozřejmě, že bude vymíněno právo
rekonstrukci nerealizovat. Jelikož se jedná o hodnotu přesahující 1 milión, výběrové řízení zajistí pan
Karel Kotrc na žádost obecního úřadu. U otevírání nabídek budou dva zástupci obce. S nabídkami
oslovíme 3 firmy - Znakon a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a Strabag a.s.. Výběrové řízení bude
zveřejněné a může se kdokoliv přihlásit, informovala starostka.
Starostka obce nechala hlasovat o výběrovém řízení a zprostředkování výběrového řízení panem
Karlem Kotrcem.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro. Miroslav
Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Bod 5. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrovým řízením.

ad 6. Schválení kanalizačního řádu (4 – 0 – 2)1)
Starostka sdělila, že vypracovala kanalizační řád podle vzoru ze sousední obce. Řád aktualizovala
o hodnoty pro Milejovickou ČOV. Hodnoty jsou z provozního řádu ČOV. Řád nechala zkontrolovat
vodoprávním úřadem a souhlasili s ním. Starostka vyzvala k dotazům k řádu. Nikdo neměl žádný
dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o kanalizačním řádu.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro. Miroslav
Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Bod 6. byl schválen – Zastupitelé schválili kanalizační řád.

ad 7. Výběr zájemců o dřevo (4 – 0 – 2)1)
Na obecní úřad byla doručena jedna nabídka na vyklizení dříví z lesa v Pastvišťatech, sdělila
starostka a obálku s nabídkou otevřela. Miroslav Havel nabídl 150,- Kč za 1 m3.
Starostka řekla svůj názor, že při současných cenách dřeva a práce bychom při těžbě od firmy a
následném prodeji dřeva byli na nule.
Nikdo jiný se kromě Miroslava Havla nepřihlásil, dodal Michal Fouček.
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Starostka nechala hlasovat o přijetí nabídky Miroslava Havla.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová byli pro. Miroslav Fouček
a Michael Jung se zdrželi.
Bod 7. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrem zájemce o těžbu.

ad 8. Diskuze
Michal Fouček se zeptal, zda někdo má nějaký námět do diskuze. Tomáš Ryba se zeptal
přítomných na článek o výsledcích dotazníku.
Velikonoci,
respektive názorem, že řehtání by si měly děti pořádat sami.
svůj názor a na konci schůze
_
, že sepíše na návrh starostky dokument o pořádání řehtání a jeho harmonogramu.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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Obec Milejovice
datum: středa 17. února 2021

Protokol z otevírání doručených nabídek
pro akci
„Rekonstrukce zbývající části vedení veřejného osvětlení“

Na Obecní úřad Milejovice byly doručeny 2 nabídky. Kontrola, otevírání a vyhodnocení
doručených nabídek začala v pondělí 17. února 2020 v 18:00 na Obecním úřadě Milejovice
za přítomnosti všech zvolených členů.
Na veřejné schůzi zastupitelů obce 26. ledna 2021 bylo bodem 3 schváleno prodloužení termínu
k odevzdání nabídek a jejich otevření a vyhodnocení na 17. února 2021.
Členové komise shledali, že všechny nabídky byly v uzavřených, neporušených obálkách.
Po skončení lhůty nebyly doručeny žádné další nabídky.

Nabídka číslo 1
Obchodní firma
Sídlo
IČ
Kontakt
Nabízená cena s DPH

Oto elektro s.r.o.
Kolovratská 58/1, Praha 10
26502305
Oto Ferenčík - oto.ferencik@otoelektro.eu
592 408,74 Kč

Nabídka číslo 2
Obchodní firma
Sídlo
IČ
Kontakt

Elmont Tábor s.r.o.
Vožická 2604, Tábor
26031175
elmont.tabor@volny.cz
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Nabízená cena s DPH

803 152,02 Kč

Nabídky vyhověly požadavkům zadavatele.
Nejnižší cena je 592 408,74 Kč s DPH v nabídce číslo 1.
Kontrola, otevírání a vyhodnocení nabídek bylo ukončeno v pondělí 17. února 2021 v 18:25.

_______________
Miroslav Havel

_______________
Tomáš Ryba

člen komise
předseda kontrolního výboru

člen komise
předseda finančního výboru

_______________
Svatava Tichopádová
člen komise
starostka obce
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ZKUŠEBNÍ PROVOZ

OBEC MILEJOVICE
Milejovice 46
387 01 Volyně

Kanalizační řád
Milejovice
Okres Strakonice

Milejovice prosinec 2020

KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU
KANALIZACI

Obec:
Vlastník kanalizace:
Provozovatel:
Zpracovatel kanalizačního řádu:

Milejovice
Obec Milejovice
Obec Milejovice
Obec Milejovice

Působnost tohoto kanalizačního řadu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové
sítě obce Milejovice zakončené čistírnou odpadních vod v obci Milejovice.

Dne 23.2.2021.

_____________
Ing. Svatava Tichopádová
starostka obce

Kanalizační řád byl schválen dle zák. č. 274//2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu ve Strakonicích.
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod
(odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém
množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami
– zejména se zákonem č. 254/2001 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 pojmy 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)
Vyhláška č. 248/2001 SB., (§9, §14, §24, §25, §26) jejich eventuální novely

1.1.
VYBRANNÉ
POVINNOSTI
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

PRO

DODRŽOVÁNÍ

1) Vpouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými
na kanalizaci a produkující 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.
2) 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.
3) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby
a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují vstupem do veřejné
kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahují určené míry
znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.
4) Vlastník kanalizace je povinen podle §25 vyhlášky 428/2001 Sb. Změnit nebo doplnit
kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
6) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod
kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.
7) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak,
aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
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8) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících
kapitolách.

1.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Milejovice
tak, aby zejména:
1) Byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
2) Nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
3) Bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v ČOV
4) Byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných
produktů odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
5) Odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
6) Byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě
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2. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE
Obec Milejovice je na Svaryšovském potoce, který je součástí širšího povodí Vltavy.
Na kanalizační síti je jedna výpust. Kanalizaci tvoří základní kmenové stoky a kanalizační
řady s přípojkami.
Stoková síť obce Milejovice je vybudována z trub plastových – 1 845 m.
Na stokové síti se nachází v současné době 59 kanalizačních přípojek.
Z celkového počtu obyvatel 75 trvale bydlících obyvatel je na veřejnou kanalizační síť
ukončenou ČOV napojeno cca 70 % obyvatel.
Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 2020.
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3. ÚDAJE O MNOŽSTVÍ A JAKOSTI ODPADNÍCH VOD
Současné množství odpadních vod vyhovuje provozním parametrům ČOV a nepřekračuje
hodnoty stanovené pro úhrnné množství čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientu.
Nejsou překročeny ukazatele kvality stanovené jako limitní pro ČOV povolením
vodohospodářského orgánu.
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4. POŽADAVKY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU
NA JAKOST VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
Odpadní vody z intravilánu obce Milejovice jsou přiváděny a čištěny na čistírně odpadních
vod obce Milejovice.
Pro vypouštěnou vodu jsou stanoveny na výtoku z ČOV Milejovice rozhodnutím
MěÚ Strakonice č.j.: MUST/011304/2014/ŽP/Ško
Průměrné povolené množství: 15,8 m3/d
Maximální povolené vypouštěné množství:

1,54 m3/h
479,2 m3/měsíc
5750 m3/rok

Kvalita:

CHSK
BSK5
NL

mg/l
p 140
p 38
p 35

mg/l
m 215
m59
m54

t/rok
0,803
0,219
0,054

Recipient: Svaryšovský potok č. h. p. 1 – 08 – 02 – 042
Četnost odebírání vzorků: 4x

8

5. NEJVYŠŠÍ PŘÍSTUPNÉ MNOŽSTVÍ A MÍRA
ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH
DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
5.1. HODNOTY PŘÍPUSTNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTENÍCH VOD
Hodnoty přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v následném
souhrnném přehledu:

ukazatel

symbol

reakce vody
teplota

pH
T

biochem. spotřeba kyslíku
chemická spotřeba kyslíku
nerozpustné látky
dusík amoniakální
dusík celkový
fosfor celkový
rozp. anorg. soli
kyanidy celkové
nepolární extra. látky
tenzidy anioaktivní
rtuť
měď
nikl
chrom celkový
olovo
arsen
zinek
kadmium

BSK5
CHSKCR
NL
N-NH4
Ncelk.
Pcelk.
RAS
Cncelk.
NEL
PAL-A
Hg
Cu
Ni
Crcelk.
Pb
As
Zn
Cd

koncentrační limity
z kontr. dvouhod.
směs. vzorku
6,5 - 8,5
40°C
mg/l
400,0000
800,0000
300,0000
35,0000
50,0000
15,0000
1 000,0000
0,2000
10,0000
6,0000
0,0015
0,3000
0,1000
0,3000
0,1000
0,0200
1,0000
0,0030

Dvouhodinový směsný vzorek získaný 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
Sledované ukazatele BSK5, CHSKcr, NL. Výsledky rozborů vzorků, které budou obsahovat
hodnoty všech ukazatelů stanovených kanalizačním řádem, budou uchovávány po dobu pěti let
u provozovatele ČOV a na požádání budou předkládány příslušným vodoprávním úřadům
a dalším oprávněným subjektům.
Měření jakosti odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří ve smyslu §92
vodního zákona.
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Tyto hodnoty jsou vázané pro všechny uživatele veřejné kanalizace, pokud jim v rámci
smluvního vztahu nebudou stanoveny hodnoty vyšší resp. odchylky, nebo jmenovitě.

5.2. POVINOSTI VLASTNÍKŮ NAPOJENÝCH NEMOVITOSTÍ
Povinnosti vlastníků napojených nemovitostí je dbát, aby limity přípustného znečištění
nebyly v žádném případě překračovány.

5.3. MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
Množství odpadních vod vypouštěných do VK se stanovuje dle zákona č.274/2001 Sb.
Na základě směsných čísel, popřípadě technickým propočtem s přihlédnutím k množství
odebrané vody.
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6. PODMÍNKY PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
6.1. ZÁSADY PRO ZŘIZOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE:
6.1.1 O napojení přípojky do veřejné kanalizace a o vypouštění odpadních vod do VK
požádá vlastník připojované nemovitosti přihláškou (žádostí), obsahující náležitosti
dle stavebních předpisů (popř. údaje, stanovené provozovatelem VK).
Vpouštění odpadních vod (nebo výjimečně povrchových vod) do veřejné kanalizace lze
realizovat (kromě vod z veřejných komunikací a prostranství) jen v rámci smlouvy o odvádění
a čištění odpadních vod, uzavřené mezi provozovatelem VK a producentem odpadních vod.
Tyto smluvní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku, resp. obchodního zákoníku
(podle právní povahy vlastníka připojované nemovitosti), rovněž §8 zák. č. 274/2001 Sb. a §13
vyhlášky 428/2001 Sb.
6.1.2. V případě, že odpadní vody jsou vypouštěny bez předchozí smlouvy, resp.
Při závažném porušování smluvních podmínek, je provozovatel VK oprávněn (po uplynutí
lhůty, stanovené ve výzvě ke sjednání nápravy k odstranění nežádoucího stavu) omezením nebo
přerušením přítoku odpadních vod do veřejné kanalizace zajistit řádný provoz kanalizační sítě
a čistírny odpadních vod.
6.1.3. Při napojování producentů odp. vod, resp. při změně parametru množství kvality
přiváděných odp. vod je provozovatel VK povinen dbát podmínek resp. závazných limitů
stanovených ve vodohospodářském povolení podle příslušných ustanovení zákona o vodách,
6.1.4. Při naplňování bilančních hodnot znečištění, jakož i celkového přístupného množství
odpadních vod, odváděných veřejnou kanalizací, se přihlíží k přednostnímu uspokojování
žadatelů domovních a komunální občanské výstavby.
6.1.5. Výši úplat (stočné) za odvádění a čištění odpadních vod stanoví provozovatel
VK (příp. vlastník těchto zařízení) s přihlédnutím k nákladům, povaze a látkovému zatížení
odpadních vod.

6.2. POVINNOSTI PROVOZOVATELE VEŘEJNÉ KANALIZACE:
6.2.1. Provozovatel VK povinen kontrolovat měření množství a jakosti odpadních vod,
vypouštěných do veřejné kanalizace, aby odpovídaly kanalizačnímu řádu.
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6.2.2. Provozovat veřejnou kanalizaci (event. ČOV) v souladu s limity a s podmínkami
vodoprávního povolení a vypouštění vod dle zákona o vodách (§8).
6.2.3. Sledovat množství a jakost vod, vypouštěných do recipientu (toku).
6.2.4. Provozovat veřejnou kanalizaci a ČOV v souladu se schváleným provozním řádem
a s kanalizačním řádem.

6.3. POVINOSTI PRODUCENTA ODPADNCH VOD:
6.3.1. Producent odpadních vod je povinen:
- omezit nebo přerušit vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace po dobu provádění
jejich plánovaných oprav, údržbových prací nebo revizí. Potřebu takové výluky oznamuje
provozovatel VK producentům 30 dnů předem.
-v případech havárií (nebo škod způsobených živelnou pohromou) na VK, bránících
odvádění nebo čištění odp. vod na ČOV oznámí tyto skutečnosti provozovatelem
VK producentům ihned po zjištění stavu.
6.3.2. Umožnit provozovateli VK přístup k zařízení vnitřní kanalizace producenta
a provedení její kontroly.
6.3.3. Předcházet situacím, které by mohly způsobit havárii na veřejné kanalizaci nebo
ohrožení vod (ve smyslu zákona 254/2001 Sb. o ochraně jakosti povrchových a pozemních
vod). V případě výskytu havárie zabezpečit úkoly, uvedené v odstavci 10.
6.3.4. Sledovat množství a kvalitu odp.vod (dle ČSN 75 7241), vypouštěných do veřejné
kanalizace. Výsledky měření a rozbory předkládá provozovateli VK.
6.3.5. Projednat změny celkového množství a kvality vypouštěných látek, které nejsou
odpadními vodami.
6.3.6. Respektovat zákaz vypouštění toxických látek a vypouštění látek, které nejsou
odpadními vodami.
6.3.7. Nevypouštět odp.vody z objektu nově připojovaného na veř. Kanalizaci (resp.
neodsouhlasených provozovatelem VK) bez předchozího souhlasu provozovatele VK.
6.3.8. Není-li producent odpadních vod připojen na VK ukončenou ČOV je tento povinen
likvidovat odpadní vody zákonným způsobem (viz. Zákon 274/2001 Sb. §18).
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6.4. OMEZENÍ V ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ
KANALIZACE:
6.4.1. Provozovatel VK je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod,
především v těchto případech:
- z důvodu způsobených živelnými pohromami
- při provádění předem oznámených revizích a údržbových pracích a opravách
- při havárii na veřejné kanalizaci nebo v případech vyvolaných naléhavou provozní
potřebou (jde-li o nebezpečí, nezanedbatelné škody, nebo o ohrožení zdraví)
- vypouští-li producent (i přes upozornění) odpadní vody, které svými vlastnostmi ohrožují
bezpečnost osob nebo majetku, funkci ČOV anebo znehodnocovat kvalitu vypouštěných
čištěných vod nebo kalu nad povolenou hranici
- nevyhovuje-li producentovo zařízení platným předpisům a usnesením tou měrou, že může
ohrozit zdraví, bezpečnost osob a majetku
- zabraňuje-li producent odp. vod provozovateli VK v přístupu ke kanalizační přípojce,
k měrné šachtě nebo k vnitřní kanalizaci a k jejich kontrole
- neodstraní-li producent odp.vod ve stanovené lhůtě závady na vnitřní kanalizaci
6.4.2. Omezení nebo přerušení vypouštění odp. vod do veřejné kanalizace z důvodu
živelných pohrom či havárií oznámí provozovatel VK vhodným způsobem producentům
odpadních vod co nejdříve po zjištění stavu s uvedením předpokládané doby jejich trvání.
V ostatních případech vyrozumí producenty odp. vod o přerušení nebo o omezení vypouštění
odp. vod v místě obvyklým způsobem a to nejméně 10 dnů předem.
6.4.3. Provozovatel VK je povinen omezení nebo přerušení vypouštění odp. vod z důvodu
živelných pohrom, revizních a nutných údržbových prací zkrátit na co nejkratší dobu.
V uvedených případech je provozovatel VK povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod
v souladu se smluvními podmínkami.
6.4.4. Odvádění odpadních vod, které bylo omezeno nebo přerušeno provozovatel
VK z důvodu porušování podmínek vypouštění odpadních vod jejich producentem,
je provozovatel VK povinen obnoven ihned po odstínění příčin, pro něž bylo odvádění
omezeno nebo přerušeno. Práce s tím spojené budou prováděny na náklady producenta
odpadních vod.
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7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI
VODAMI
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které
ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky
biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prostředí nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Peristentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Peristentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnou
ke dnu a které mohou zasahovat do užívání vod
9. Kyanidy

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
Zinek
Měď
Nikl
Chrom
Olovo
Selen
Arzen
Antimon

Cín
Baryum
Beryllium
Bor
Uran
Vanad
Kobalt
Thalium
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Molybden
Titan

Telur
Stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou potřebu,
vycházející z vodního prostředí a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek
ve vodách
4. Toxické nebo peristentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah
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. Neperistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
7. Fluoridy
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli
a dusitany
9. Silážní šťávy a statková hnojiva jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty
10. Pevné předměty (např. hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky,
hygienické potřeby, vlhčené ubrousky)
11. Nepoužité nebo prošlé léky
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8. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH
VOD
Při jakosti vypouštěných vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními
§18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., §9 odst. 3 a 4 a §26 vyhláška 428/2001 Sb.
Množství a kvalitu odpadních vod sleduje producent a výsledky předkládá ve smyslu
smlouvy provozovateli veřejné kanalizace.
Kontrolní odběr provádí provozovatel VK, který je povinen přizvat k odběru producenta.
Při neúčasti producenta při odběru je platný odběr provedený provozovatelem veřejné
kanalizace. Při zjišťování koncentračních hodnot se odebírá prostý (bodový) vzorek odpadních
vod.
Při zjišťování bilančních hodnot se odebírá směsný vzorek odpadních vod, získaný během
8 hodin sléváním stejných objemů vypouštěných odpadních vod odebíraných v intervalu
nejdéle 1 hodiny, případně odebíraný automaticky odběrným zařízením.
Vlastník napojené nemovitosti nebo provozu s produkcí odpadních vod, který hodlá
do veřejné kanalizace vypouštět odpadní vody překračující povolené limity nebo bilanční
hodnoty uvedené v tabulce sub. 5 je povinen předem sjednat podmínky pro odvádění takových
vod ve smlouvě s provozovatelem VK. V takovém případě je nutno vyrozumět
vodohospodářský orgán se žádostí o vydání souhlasu k úpravě příslušného limitu. To se týká
i případů, kdy je nutno odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace předčistit.
Vyhovět takovému požadavku je možné za předpokladu, že se umožňují technické
parametry ČOV kladené na účinnost čištění odpadních vod při jejich vypouštění do recipientu.
Je zakázáno přepouštění kalů z odpadních jímek a septiků do odpadní kanalizace
bez předchozí dohody s provozovatelem ČOV v obci Milejovice, dopouští se přestupku,
za který lze uložit sankci 10 000,- Kč.
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9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH,
A MIMOŘÁDNÝCH STAVECH

HAVÁRIÍCH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na sídle provozovatele
Obecním úřadě v Milejovicích 46, 387 01 Volyně tel: 722908742
Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli veřejné kanalizace a ČOV možné
nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných
událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle
vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních
děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje
podle ustanovení §40 a §41 zákona 254/2001 Sb. podává hlášení hasičskému záchrannému
sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policie ČR, správci povodí). Vždy informuje
příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně
Český vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně
Český rybářský svaz.
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.
Hasičský záchranný sbor
Záchranná zdravotnická služba
Policie
Obec Milejovice
Odbor životního prostředí MěÚ Strakonice
Povodí Vltavy ČB
Okresní hygienická stanice v ČB
Česká inspekce životního prostředí ČB

150
155
158
722 908 742
605 870 513
383 377 271
387 683 111
386 796 111
386 352 506
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10. USTANOVENÍ O DOPLŇOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO
ŘÁDU A JEHO PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH
Kanalizační řád bude provozovatelem podrobován periodickému hodnocení z hlediska jeho
funkce a obsahu ve dvouletém období od jeho schválení.
Jeho jednotlivé části budou doplněny, resp. upraveny v souladu s aktuálním stavem, zvláště
se zřetelem na množství a kvalitu odpadních vod se zřetelem na limity, stanovené
vodohospodářským orgánem ve vztahu k recipientu. O těchto úpravách bude vodohospodářský
orgán řádně informován.
Úpravy a změny kanalizačního řádu (podřízené režimu zákona o vodách) budou předloženy
vodohospodářskému orgánu ke schválení. Týká se to především případů, mající přímý vliv
na změnu vodohospodářského povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu.
Změna nebo doplnění kanalizačního řádu musí být vždy projednána předem s vlastníkem
veřejné kanalizace. Vlastník veřejné kanalizace je oprávněn uplatňovat podněty a návrhy
v souladu s jeho zájmy k dalšímu rozvoji veřejné kanalizace v obci.

Provozní řád schválen dne: 23.2.2021
Platnost provozního řádu do vydání nového vodoprávního povolení.
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