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Prohlášení 

Na základě usnesení zastupitelstva města Třeboň č. 148/2015-8 ze dne 7.9.2015 a schválení 
usnesením rady města Třeboň č. 789/2015-27 ze dne 23.9.2015 byla schválena Smlouva o 

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi vlastníkem - město Třeboň a 
provozovatelem - Městská Vodohospodářská s.r.o., s platností Smlouvy od 1.1.2017. 

Původní provozovatel ČEVAK a.s. byl nahrazen společností Městská Vodohospodářská s.r.o. 

Kanalizační řád schválený před uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu zůstává dále v platnosti. 

Doplnění k bodu č. 7.2: 

Městská Vodohospodářská s.r.o. mobil - 725 891 956 

Pevná linka - 383 388 119 

Provoz ČOV Třeboň - mobil - 725 891 957 

V Třeboni 1.1.2017 

Městská Vodohospodářská s.r.o. 

Ing. Miroslav Kajan - jednatel 
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odbor životního prostředí 
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Městský úřad 

Povodí Vltavy, závod Horní Vltava 

Zemědělská vodohospodářská správa 

kanalizační řád 

nařízení vlády 

volná kanalizační výust 

čistírna odpadních vod 

domovní čistírna odpadních vod 

čerpací stanice 

lapač ropných látek 

lapač tuků 

lapač amalgámu 

čerpací stanice pohonných hmot 

vnitřní světlost (průměr) v mm 

ekvivalentní obyvatel 

průtok 

biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

chemická spotřeba kyslíku 

nerozpuštěné látky 

uhlovodíky - ropné látky 

extrahovatelné látky (tuky) 

říční kilometr 

vodní tok, který přijímá odpadní vodu 
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1. Úvod

1.1 

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na veškerou kanalizaci pro vereJnou 
potřebu v předmětném území. Situace kanalizační sítě v příloze vyjadřuje aktuální stav jejího 
rozsahu v době zpracování. KŘ se vztahuje i na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudovanou a 
připojenou po schválení tohoto KŘ. 

1.2 

V místní části Nová Hlína žije cca 115 stálých obyvatel, téměř všichni připojeni na místní 
kanalizaci a to vždy přes septiky. Kanalizace je jednotná, gravitační a nesoustavná bez 
koncové čistírny odpadních vod s vyústěním 2 volnými kanalizačními výustmi do rybníka Vítek. 

Vlastník kanalizace zajistí do konce r.2022 zpracování návrhu technického řešení a projektové 
dokumentace na odkanalizování a čištění odpadních vod z místní části Nová Hlína a předloží je 
vodoprávnímu úřadu (viz podmínka v povolení k vypouštění odpadních vod v Příloze č.2). 

2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na veřejnou
kanalizaci a pro odvádění odpadních vod

2.1. Právní předpisy 

• Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro vereJnou potřebu, je zákon
č.254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 27 4/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vše v platném znění.
Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění
odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ve znění NV č.23/2011 Sb. Odpadní
vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být
vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu (§ 18
zákona č.274/2001 Sb.).

• Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 27 4/2001 Sb.

• Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro vereJnou
potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 51 občanského zákoníku v platném znění
( fyzické osoby, občané ), nebo § 269 obchodního zákoníku v platném znění ( právnické osoby,
podnikatelé ).

2.2. Odpovědnost za provoz 

• Za provoz čistírny odpadních vod a kanalizace pro vereJnou potřebu včetně souvisejících
objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a
souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN
756911, 756925, 756930).

• Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a
zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou
potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitosti.

• Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není-li
zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
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2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz 

• Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na
kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i
podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních
možností kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Situace kanalizační sítě je v příloze č.3.
Jakékoli další napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno vybudováním
čistírny odpadních vod (viz podmínka v povolení k vypouštění odpadních vod v Příloze č.2) a
souhlasným předchozím stanoviskem provozovatele.

• Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně
zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo
poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových
vod, případně k obsluze. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení KŘ,
za které může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí
10 000 - 50 000,- Kč. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.

• Vzhledem k neexistenci centrální čistírny odpadních vod je dosavadní připojení na kanalizaci
podmíněno řádným provozem vlastního základního předčištění na domovní přípojce
(u stávajících přípojek alespoň septik, u nových přípojek septik s pískovým filtrem, domovní
COV). Vlastník předčisticího zařízení je povinen: v případě instalované DČOV zajistit provoz
v souladu s provozním řádem, v případě septiku zajistit vývoz části kalu ode dna v četnosti 1x
za 2 roky u objektů trvalého bydlení a 1 x za 4 roky u rekreačních objektů (v septiku je nutno
vždy ponechat vrstvu alespoň 1 O cm kalu).

• Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy
s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou
potřebu vypouštěny bez předchozí smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn
(pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit.

• Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto
objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo
zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

• Balastní vody (podzemní vody či povrchové toky) nesmí být odváděny do jednotné nebo
splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody,
ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být
do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do srážkové
kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

• Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit
stočné za celý objem vypouštěných odpadních i dešťových vod. Cenu stočného schvaluje vždy
zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na
základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na všechny producenty
odpadních vod; kvalita odpadních vod musí ve všech ukazatelích splňovat standardní limity
znečištění dle kapitoly 5 kanalizačního řádu.

• Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo
staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 zák.
č.274/2001 Sb.)

• Producent je povinen předčistit v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5,
ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen
pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně. Septik
s nornou stěnou k zachycení plovoucích tuků je možnou alternativou.
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• Instalace drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta není

dovolena.

• Producent je povinen předčistit v lapači ropných látek vhodné velikosti a účinnosti {limit viz
kapitola 5, ukazatel C10 - C40 - ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z objektů
autoservisů, autodílen a myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují
i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot
a nezastřešené odstavné plochy mechanizmů s hydraulickými systémy.

• Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím
standardní limity KŘ. Takové odpadní vody není možné vypouštět do kanalizace pro veřejnou
potřebu.

• Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění,
mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu
podle § 18 zák. č.27 4/2001 Sb. Provozovatel uvede takového producenta v příloze KŘ.
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3. Technický popis kanalizace

3.1. Trubní síť 
Celková délka kanalizační sítě : 

Počet obyvatel připojených na kanalizaci : 

Kanalizačních přípojek celkem 

Rozsah kanalizační sítě je patrný ze situace v příloze 3 

3.2. Objekty na síti 

- odlehčovací komory

nejsou

- čerpací stanice

nejsou

- volné kanalizační výusti

Nová Hlína VKV 1

Nová Hlína VKV 2

0,777 km 

109 

16 

3.3. Povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z volných 
kanalizačních výustí 

ukazatel jednotky VKV1 

Q 
max. I/s 0,4 

m
3
/rok 6300 

prům. mg/I 100 

BSK5 m-mg/1 140 

t/rok 0,44 

prům. mg/I 360 

CHSKcr m-mg/1 480 

t/rok 1,5 

prům. mg/I 170 

NL m-mg/I 250 

t/rok 0,5 

Povolení k vypouštění - viz příloha 2 

Název recipientu: rybník Vítek 

správce toku: Rybářství Třeboň a.s. 

Nová Hlína 

VKV2 

0,4 

6300 

100 

140 

0,44 

360 

480 

1,5 

170 

250 

0,5 
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4. Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami

a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden 
níže; zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 nařízení vlády č. 61/2003 
Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod 
v platném znění (NV č.23/2011 Sb.). 

• minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

• ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky

• koncentrované jedlé oleje nebo tuky ( smažicí, fritovací a jiné )

• jedy a žíraviny

• koncentrované pokovovací lázně, jiné soli ( posypové a pod. )

• koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva

• přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců - pesticidy

• 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

• syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které

mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

• kyanidy

• látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě

• látky intenzivně barevné

• látky s nadměrným zápachem či dusivé

• pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich 

zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných 

srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5. 
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5. Standardní limity znečištění odpadních vod
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Ukazatel 
BSK5 
CHSKc, 
NL suš 
N-NH/
NcAlk 
Pcelk 
RAS 
50/" 
f" 
EL 
C10·C40 
PAL-A 
T 
PH 

biochemická spotřeba kyslíku 
chemická spotřeba kyslíku 
nerozpuštěné látkv 

dusík amoniakální 
dusík celkovÝ 
fosfor celkový 
rozpuštěné anorcianické soli 
sírany 
fluoridy 
extrahovatelné látky (tukv) 
uhlovodíky - ropné látky 
tenzidy anionaktivní 
teplota 
reakce vody 

limit v mg/I 
250 

500 

150 

45 

60 

10 

1 000 

300 

15 

60 

5 

10 

40 °C 

6,0 -9,0 

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci 
pro veřejnou potřebu s výjimkou vlastníků DČOV, jejich odtokové limity jsou určeny rozhodnutím 
vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění předčištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2. 

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro
veřejnou potřebu

6.1. Producent odpadních vod je povinen: 

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně
závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu

- předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s
vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4)
a oznámit mu každou změnu těchto skutečností

- umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných
odpadních vod.

6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen: 

- provozovat kanalizaci a ČOV v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu
a udržovat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s příslušnými technickými normami.
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7. Opatření při poruchách a haváriích

7.1. Provozovatel je povinen 

• v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci

• je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod

• vyrozumět orgány státní správy a organizace:

❖ městský úřad Třeboň, odbor ŽP:

❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod:

❖ Správce toku: Rybářství Třeboň a.s.

❖ Hasiči -150 (tísňové volání);

❖ Policie ČR -158 (tísňové volání);

tel. 384 342 176 

tel. 731 405 133; 386 109 131 

tel. 384 701 51 O 

7.2. Producent je povinen zjistí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky 

• oznámit tuto skutečnost neprodleně provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu tj.

ČEVAK a.s., dispečink č. B. - tel. 800 120 112 (bezplatné) 

ČEVAK a.s., provozní středisko Třeboň - mobil 602 172 055 

• okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření

• spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod 
jdou k tíži původci havárie. 

8. Způsob kontroly odváděných odpadních vod

8.1 Určení množství odpadních vod 

a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení
množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.

b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody
dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel
kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval
zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky
zákona č.505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.

c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a
toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, má právo na snížení fakturovaného
množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných
producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody.
V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).

d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než
z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její
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množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle 
měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví 
množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody 
(příloha vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu), nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat 
požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění. 

e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové
vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře
a charakteru odvodněných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.

f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních
vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou
potřebu.

8.2 Stanovení jakosti odpadních vod 

a) Kvalitativní parametry odpadní vody jsou zjišťovány odběrem kontrolních vzorků a jejich
analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoři. Provozovatel kanalizace pro veřejnou
potřebu je oprávněn stanovit producentovi povinnost zajišťovat na jeho vlastní náklady
sledování jakosti jeho odpadních vod. A to v předepsaném rozsahu a četnosti, výsledky
analýzy je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.

b) Pro kontrolu producentů je směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním
8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 ti minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu
hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace
pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí
provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

9.1 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího 
upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky 
nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. 

9.2 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine 
důvod přerušení nebo omezení: 

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace
podle podmínek uvedených ve smlouvě,

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,

e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné
provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po
dobu delší než 30 dnů.

9.3 V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm.b) až g) 
je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo 
omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel povinen 
oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění 
plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. 
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9.4 V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo 
odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo 
omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických 
možností a místních podmínek. 

9.5 Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění 
odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) a bezodkladně obnovit 
odvádění odpadních vod. 

9.6 V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9.2. 
písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel. 

10. Přílohy

1. Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek
(příloha č.1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod v platném znění (NV č.23/2011) a producentů odpadních
vod s předčištěním do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

2. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z VKV

3. Situace veřejné kanalizace
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Příloha č. 1 

a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek
(příl.č.1 nař. vlády č.61/2003 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

producent - zdroj napojení v ulici 

nejsou 

charakter. 

ukazatel 
typ předčištění 

b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním vše do výše standardních limitů
kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

producent - zdroj napojení v ulici 

občerstvení U Coufalů čp.48 

14 

charakter. 

ukazatel 

BSKS, EL 

typ předčištění 

septik s nornou stěnou 
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Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a příslušný 
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení§ 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti
a provedeného správního řízení žadateli, kterým je Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, IČ
60818361, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň, v zastoupení společností ČEVAK, a. s., IČ 60849657,
Severní 8/2264, 370 10 české Budějovice, podle§ 12 odst. 2 vodního zákona

I. mění povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

veřejné kanalizace v místní části Nová Hlína z volných výustí---VKV1 a VKV2 do rybníka Vítek, vydané 
Okresním úřadem v Jindřichově Hradci, referát životního prostředí, č. j. ŽP 1539/93/94-316 Pa dne 
26.09.1994, které bylo prodlouženo rozhodnutím Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, referát životního 
prostředí č. j. ŽP 3829/4718/2002-551 Pa ze dne 27.11.2002. 

V souladu s § 38 odst. 9 a 12 vodního zákona a v souladu s § 3 a násl. nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve
znění pozdějších předpisů, se na výtoku z jednotlivých výustí stanovují limity:

výust VKV1: 

množství: prům. 0,2 I/s max. 0,4 I/s max. 1.080 m3/měs. max. 6.300 m3/rok 
znečištění: 

CHSKc, prům. 360 mg/I max. 480 mg/I max. 1,50 t/rok 
BSK5 prům. 100 mg/I max. 140 mg/I max. 0,44 t/rok 
NL prům. 170 mg/I max. 250 mg/I max. 0,50 t/rok 

výust VKV2: 

množství: prům. 0,2 I/s max. 0,4 I/s max. 1.080 m3/měs. max. 6.300 m3/rok 
znečištění: 

CHSKc, prům. 360 mg/I max 480 mg/I max. 1,50 t/rok 
BSK5 prům. 100 mg/I max 140 mg/I max. 0,44 t/rok 
NL prům 170 mg/I max. 250 mg/I max. 0,50 t/rok 

Druh  odpadních vod: městské odpadní vody 
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Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových: 

Volné výusti VKV1 a VKV2 se nacházejí v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Třeboň, 
místní části Nová Hlína, katastrálním území Stará Hlína, na pozemku parc. č. KN 461/27, souřadnice 
Y,X: VKV1 -731890, -1162554; VKV2 - 731444, -1162628, čhp 1-07-02-031, HGR 2140 Třeboňská 
pánev - jižní část, recipient: rybník Vítek, ř. km O, 1. 

li. stanovuje podmínky a povinnosti

1) Na odtoku z volných výustí bude prováděna kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod 2 x
ročně (s odstupem minimálně 3 měsíce). Odběr vzorku bude prováděn za normálních klimatických
podmínek (v bezdeštném období).

2) Odběr a rozbor vzorků odpadních vod bude prováděn odborně způsobilou osobou (oprávněnou
laboratoří), která má pro provádění rozborů příslušnou akreditaci.

3) Typ vzorku se stanovuje A - dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 minut, sledované ukazatele BSK5 , CHSKc, a NL.

4) Množství odpadních vod u jednotlivých výustí bude stanoveno výpočtem dle § 29 až 31 vyhlášky
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), s použitím
směrných čísel dle přílohy č. 12 a údajů dle přílohy č. 16 k uvedené vyhlášce.

5) Množství vypouštěných znečišťujících látek se stanoví jako součin ročního objemu vypouštěných
odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod.

6) Do doby nežli bude veřejná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, není možné do
stávajicí veřejné kanalizace připojit další odpadní vody.

7) Vlastník, příp. provozovatel kanalizace musí tuto stavbu udržovat v řádném a provozuschopném
stavu, zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny.

8) Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje od 01.01.2013 do 31.12.2022.
9) Ve lhůtě do 31.12.2022 zajistí vlastník kanalizace zpracování návrhu technického řešení a

projektové dokumentace na odkanalizování a čištění odpadních vod z místní části Nová Hlína
v souladu s platnými právními předpisy a zpracovanou dokumentaci předloží příslušnému
vodoprávnímu úřadu.

ODŮVODNĚNÍ: 

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní obdržel dne 
13.08.2012 od žadatele, kterým je Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, IČ 60818361, Palackého 
nám. 46/11, 379 01 Třeboň, v zastoupení společností ČEVAK, a. s., IČ 60849657, Severní 8/2264, 
370 1 O České Budějovice, žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z veřejné kanalizace v místní části Nová Hlína z volných výustí VKV1 a VKV2 do rybníka Vítek. Tím bylo 
podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení o žádosti ke změně a prodloužení 
platnosti stávajícího povolení podle ustanovení§ 12 odst. 2 a 4 vodního zákona. 
Současně platné povolení k vypouštění odpadnich vod vydal Okresní úřad Jindřichův Hradec, referát 
životního prostředí, pod č. j. 2:P 1539/93/94-316 Pa dne 26.09.1994. Platnost povolení byla 
prodloužena rozhodnutím Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, referát životního prostředí, pod č. j. 
2:P 3829/4718/2002-551 Pa ze dne 27.11.2002 do 31.12.2012. 
Do stávající veřejné kanalizace jsou zaústěny odpadní vody částečně nebo zcela přečištěné přes 
septiky nebo domovní ČOV a tento stávající stav se nemění. Současná bilance připojených 
znečišťovatelů je na každé výusti 20 EO. Oproti stavu dle stávajícího povolení došlo ke změně 
provedení výustí. Odtok z výustí není otevřeným příkopem do rybníka Vítek, ale kanalizace zakončená 
volnou výustí byla prodloužena až do rybníka Vítek. Umístění volných výustí VKV1 a VKV2 je uvedeno 
ve výroku tohoto r�zhodnutí, včetně souřadnic. 
K žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod předložil žadatel stanovisko správce povodí 
Povodí Vltavy, s. p., č. j.: 39657/2012-143 ze dne 23.07.2012, vyjádření Rybářství Třeboň, a. s., 
zn. 1912/12 ze dne 03.08.2012 a závazné stanovisko Správy CHKO Třeboňsko, č. j. 01642/TR/2012 
ze dne 12.07.2012. Obsah těchto stanovisek a vyjádření byl ve výroku rozhodnutí zohledněn. 
Žadatel požadoval snížení koncentračních limitů ve sledovaných parametrech na hodnoty blízké 
naměřenému maximu. Bilanční limity ročního vypouštěného znečištění byly v součtu obou výustí 
v parametru NL ponechány v hodnotách dle stávajícího povolení, v parametrech BSK5 a CHSKc, 
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sníženy na 59 % resp. 81 % hodnoty dle stávajícího povolení. Zároveň bylo požadováno prodloužení 
platnosti povolení o 10 let, tj. do 31.12.2022. Přestože byly limity znečištění sníženy, stále jsou vyšší 
nežli hodnoty dané nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně malý 
zdroj znečištění (20 EO + 20 EO) a v současné situaci vlastník kanalizace není z důvodu vysoké 
finanční náročnosti schopen zajistit dostavbu kanalizace a ČOV v této lokalitě, vodoprávní úřad 
vypouštění odpadních vod v těchto limitech v souladu s § 38 odst. 9 a 12 vodního zákona povolil na 
dobu nezbytně nutnou. Ve výroku rozhodnutí je stanovena povinnost, že vlastník kanalizace musí 
zajistit zpracování projektové dokumentace na odkanalizování a čištění odpadních vod z místní části 
Nová Hlína v souladu s platnými právními předpisy a předložit vodoprávnímu úřadu do 31.12.2022. 
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu, oznámil zdejší odbor jako příslušný 
vodoprávní úřad, zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
oznámením č. j.: ŽP 2992/2012 - 293 Kn ze dne 04.09.2012. Účastníci řízení byli uvědomeni, že se 
mohou k podkladům řízení vyjádřit ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení, s tím, že po uplynutí 
lhůty vodoprávní úřad rozhodne. 
Na základě provedeného vodoprávního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení a 
dotčených orgánů vzneseny připomínky ani námitky, které by bránily vydání požadovaného povolení, 
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, podle § 12 odst. 2 vodního zákona a v souladu 
s ustanovením§ 38 odst. 9 a 12 vodního zákona a v souladu s§ 3 a násl. nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
rozhodl o změně povolení k nakládání s vodami vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z veřejné kanalizace v místní části Nová Hlína z volných výustí VKV1 a VKV2 do rybníka Vítek a stanovil 
pro toto vypouštění podmínky a povinnosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení účastniků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. 
Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

,.otisk úředního razítka" 

Ing. Jaroslav F I i e g· e I 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městský úřad Třeboň 

Doručí se na doručenku do vlastních rukou: 
- účastnící řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
OSO Vodovod Hamr, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň

v zastoupení: OS ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 české Budějovice 

- účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 české Budějovice

prostřednictvím - OS Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 
OS Rybářství Třeboň, a. s., Rybářská 801,379 01 Třeboň 
Město Třeboň, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň 

Dotčené orgány - doporučeně: 
OS Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň 
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MĚSTSKÝ 
ÚŘAD Třeboň 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 178 
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz 

Doručí se na doručenku do vlastních rukou: 

ČEVAK, a. s. 
Severní 8/2264 
370 1 O ČESKÉ BUDÉJOVICE 

Spis zn.: METR_S 2992/2012 
Ze dne: 13.08.2012 
Naše čj.: ŽP 2992/2012 - 341 Kn 
Vyřizuje: Ing. Kněžínková 

Datum: 12.10.2012 

Palackého nám. 46/11 
379 01 Hebo/1 

Česká republika 

IČ: 00247618 
DIČ: CZ00247618 

www.mesto-trebon.cz 

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí 

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností 
speciálního stavebního úřadu, Vám oznamuje, že rozhodnutí zdejšího úřadu ve věci změny 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace v místní části Nová 
Hlína z volných výustí VKV1 a VKV2 do rybníka Vítek vydané pod č. j. ŽP 2992/2012 - 312 Kn dne 
18.09.2012 nabylo právní moci dne 09.10.2012. 

,.otisk úředního razítka" 

Ing. Jaroslav F I i e g e I 

vedoucí odboru životního prostředí 
Městský úřad Třeboň 
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KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOČESKÝ KRAJ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 

ČJ. KUJCK 109131/2017/OZZL/3 
Sp zn. OZZL 104074/2017/hery 

daturn 20.9.2017 vyř1zuJe Ing. Helena Rybková

ROZHODNUTÍ 

telefon 386 720 733 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále jen krajský úřad) věcně a
místně příslušný podle§ 67 odst. 1 písm g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisu, podle § 28 odst. 2 písm. a) a § 30 odst 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zněnl pozdějších předpisů 

mění podle § 6 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích ve výrokové části rozhodnutí Krajského úřadu -
Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 
6.12.2016 takto:

společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň• Třeboň li, Palackého nám. 46, PSČ 37901,
IČO :28136853 

povoluje podle§ 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích provozováni

vodovodu a kanalizace: 
Identifikační číslo majetkové evidence 

3114-615021-00247618-4l1 
3114-770230-00247618-111 
3114-753742-00247618-111 
3114-753726-00247618-111
3114-609421-0024 7618-1 /1 
3114-615021-00247618-1/1 
3114-615021-00247618-1 /2 
3114-735060-00247618-1/2 
3114-735060-00247618-2/1 
3114-735060-00247618-1 /1
3114-770230-00247618-3/1 
3114-753742-00247618-3/1 
3114-615021-00247618-3/1 
3114-735060-00247618-3/1 
3114-615021-00247618-1 /1 
3114-753726-00247618-1 /1 
3114-753726-00247618-3/1 
3114-615021-00247618-4/1 

Název 
Čistírna odpadních vod Třeboň 
Třeboň + Holičky, RVS 
Nová Hlína, RVS 
Stará Hlína, RVS 
Branná, RVS 
Břilice, RVS 
Gigant, RVS 
Přeseka, RVS 
Přeseka, zdroj 
Přeseka vrty-VOJ Přeseka, PŘSV 
Třeboň+ Holičky, kanalizace 
Nová Hlina, kanalizace do VKV 
Břilice, kanalizace 
Přeseka, kanalizace do VKV 
Gigant - PŘ 
Třeboň-Nová Hlína-Stará Hlína, PŘ 
Stará Hlina, kanalizace 
ČOV Stará Hlína 

Vlastníkem vodovodu a kanalizace je Město Třeboň, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň, IČO: 00247618. 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budějovice, tel. 386 720 111, 
e-ma1I rybkova@kraJ-Jlhocesky.cz 1D DS kdib3rr, www kraJ-Jihocesky.cz
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Odborným zástupcem provozovatele je pan Ing. Miroslav Kajan, datum narození: 25.12.1958, 
adresa místa trvalého pobytu: Břilice 175,379 01 Třeboň. 

Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnuti č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016 v ydané Krajským 
úřadem - Jihočeský kraj, odborem životniho prostředi, zemědělstv1 a lesnictví 

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 4.9.2017 žádost společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň li, 
Palackého nám. 46, PSČ 37901. IČO.28136853, o změnu rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016. neboť se změnil 
výčet objektů, pro které bylo povolení k provozování vodovodů a kanalizací vydáno. 

Výčet objektů vodovodů a kanalizací provozovaných společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň

li, Palackého nám. 46, PSČ 37901, IČO·28136853, se zvýšil o: 
Identifikační číslo majetkové evidence Název 

3114-753726-0024 7618-3/1 Stará Hlína, kanalizace 
3114-615021-00247618-4/1 ČOV Stará Hlina 

Krajský úřad písemností č.j. KUJCK 104382/2017/OZZL/2 ze dne 5.9.2017 oznámil zaháJeni řízení v předmětné věci 
s tim, že ůčastnid mají možnost před vydáním rozhodnuti ve věci se vyjádřit k jeho podkladům. Zároveň krajský úřad 
oznámil, že po uplynutí lhůty - 19.9.2017 rozhodne. V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil. 

Na základě zjištěných skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí, podáním učiněným u KraJského úřadu - Jihočeského kraje, odboru ž1votn1ho prostředí, zemědělství a 
lesnictv1 . 

Ing. Zdeněk Klimeš 
pověřený vedením odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví 

Obdrží do vlastních rukou účastníci: 

ollsk úředního razítka" 

1. Městská Vodohospodářská s.r.o. Třeboň - Třeboň li. Palackého nám. 46, PSČ 37901 (Os)
2. Město Třeboň, Palackého nám. 46, PSČ 37901 (Os)
3. Ing. Miroslav Kajan, Břilice 175, 379 01 Třeboň

Na vědomí. 
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17. 117 05 Praha 1 (Os) 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 české Budějovice, tel„ 386 720 111 
e-ma11· rybkova@KraJ-Jlhocesky.cz 1D OS kd1b3rr, www.kra1-J1hocesky.cz
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