
Revize 0 Příloha č. 2   k S-3.22.3    strana 1 z 5 

PROVOZNÍ ŘÁDY VODNÍCH DĚL A VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

1 Typy provozních řádů vodohospodářských zařízení 

- kanalizační řád, 

- manipulační a provozní řád pro odkaliště, 
- provozní řády ostatních vodohospodářských zařízení – dle požadavku útvaru ŽP. 
 

2  Kanalizační řád 

Obsah Kanalizačního řádu je dán zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 428/2001 Sb. Distribuci Kanalizačního řádu zajišťuje závod EVH a útvar ŽP (v elektronické podobě 
ukládá platnou revizi do databáze EMS v Lotus Notes). Vzor titulní strany je uveden na straně 3 této přílohy. 
 

Náležitosti Kanalizačního řádu: 
Obsah: Kapitola 1: Popis území a recipientu 
 Kapitola 2: Cíle kanalizačního řádu - Cíle příslušného kanalizačního řádu pro danou lokalitu. 
 Kapitola 3: Závadné látky 
 Kapitola 4: Popis kanalizační sítě - Technický popis stokové sítě, a to druhy kanalizace, kmenové 

stoky, objekty na kanalizaci (uvedení důležitých objektů na kanalizaci jako přečerpací stanice, 
měrné šachty a jejich parametry), počet obyvatel (odkaz na Kanalizační řád Neratovice). 

  Kapitola 5: Základní hydrologické údaje 
 Kapitola 6: Údaje o provozu ČOV - Technické údaje o ČOV, projektovaná kapacita ČOV, současný 

stav ČOV, počet obyvatel (odkaz na Kanalizační řád Neratovice), oddělení dešťových vod. 
 Kapitola 7: Emisní limity pro vypouštění odpadních vod do recipientu 
 Kapitola 8: Podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace - Stanovení nejvyšší přípustné míry 

znečištění, určení způsobu zjišťování množství vypouštěných vod. 
 Kapitola 9: Měření odpadních vod - Způsob a četnost měření množství odpadních vod. 
 Kapitola 10: Opatření při mimořádných situacích 
 Kapitola 11: Kontrola dodržování kanalizačního řádu 
 Kapitola 12: Související podklady a předpisy 
 Kapitola 13: Rozdělovník 
 Kapitola 14: Přílohy 
 

3  Manipulační a provozní řád pro odkaliště 

Náležitosti manipulačního a provozního řádu pro odkaliště jsou dány vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech 
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, normou TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních 
děl a normou ČSN 75 3310 Odkaliště. Vzor titulní strany je uveden na straně 4 této přílohy.  
 

Náležitosti Manipulačního a provozního řádu pro odkaliště: 
Obsah: Úvodní část 
 Část A:  Komunikační spojení 
 Část B:  Technické údaje - Popis vodního díla a jeho funkce, rozhodnutí o stavebním povolení a 

kolaudaci vodního díla, účel vodního díla, povolení k nakládání s povrchovými vodami, kategorie 
vodního díla, seznam technických norem a právních předpisů. 

 Část C: Provozní údaje a ukazatele - Časové požadavky na pracovní obsluhu, nároky na obsluhu, 
vybavení záchrannými a ochrannými prostředky, pohonné hmoty a zneškodňování odpadů, 
elektrická energie. 

 Část D:  Pokyny pro provoz a údržbu - Popis provozních činností a činností pro výkon údržby, provozní 
pokyny, provoz, kontrola a údržba, údržba stavebních objektů, údržba strojního a 
elektrotechnického zařízení, období pro provádění oprav, speciální požadavky. 

 Část E:  Pokyny pro provoz a údržbu v zimním období - Zimní režim, rozmrazovací zařízení. 
 Část F:  Provoz a obsluha při mimořádných situacích - Opatření za mimořádných situací, popis 

zabezpečovacích prací v mimořádné situaci, zhoršení jakosti vody, opatření pro případy 
ohrožení teroristickým útokem. 

 Část G:  Zásady spolupráce 
 Část I:   Pozorování a měření - Způsob a četnost provádění kontrolních měření, technicko-bezpečnostní 

prohlídky odkališť, mimořádné prohlídky vodního díla. 
 Část J:  Závěrečná ustanovení - Platnost provozního řádu, provádění změn provozního řádu, provozní 

deník, provozní záznamy, bezpečnostní, požární a hygienické pokyny, opatření zajišťující 
bezpečnost pracovníků. 

 Část K:  Přílohy 
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4  Provozní řády ostatních vodohospodářských zařízení 

Náležitosti Provozního řádu pro vodohospodářské zařízení: 
Obsah: Kapitola 1. Účel 

Kapitola 2. Rozsah platnosti 
Kapitola 3. Zodpovědnost 
Kapitola 4. Pojmy a zkratky 
Kapitola 5. Popis zařízení (umístění, druh zařízení, obsahy, provedení, atp.)  
Kapitola 6. Provoz zařízení 
Kapitola 6.1 Pokyny pro obsluhu 
Kapitola 6.2 Požadavky na bezpečnost a hygienu 
Kapitola 6.3 Povinnosti obsluhy 
Kapitola 6.4 Kontroly 
Kapitola 7. Evidence činností  
Kapitola 8.  Související předpisy 
Kapitola 9.  Rozdělovník  
Kapitola 10. Přílohy (situace umístění, schéma, atp.) 

 
Formální úprava Provozního řádu vodohospodářského zařízení (vzor titulní strany je uveden na straně 5 této 
přílohy.  

 V záhlaví provozního řádu vodohospodářského zařízení zpracovatel uvede tyto údaje: 
a) název organizace a její sídlo 
b) označení „Provozní řád vodohospodářského zařízení" 
c) název útvaru. 

Pod názvem útvaru se uvede pořadové číslo strany a celkový počet stran (např. str. 1 ze 7). 

V zápatí provozního řádu vodohospodářského zařízení zpracovatel uvede: 
a) jméno, funkci, datum a podpis zpracovatele provozního řádu vodohospodářského zařízení 
b) jméno, funkci, datum a podpis prověřujícího provozní řád vodohospodářského zařízení  - vedoucí útvaru ŽP 
c) jméno, funkci, datum a podpis schvalovatele provozního řádu vodohospodářského zařízení - vedoucí útvaru 

provozujícího vodohospodářské zařízení 
d) číslo výtisku (barvou odlišnou od textu) a číslo revize provozního řádu vodohospodářského zařízení s datem 

účinnosti provedené revize. 
Záhlaví a zápatí (s údaji uvedenými v tomto odstavci) musí být uvedeny na každé straně provozního řádu 
vodohospodářského zařízení. 

První strana provozního řádu vodohospodářského zařízení obsahuje: 
a) přesný název provozního řádu vodohospodářského zařízení (pro které vodohospodářské zařízení je řád určen) 
b) obsah, číslo revize a datum účinnosti. 

 
5  Připomínkové a schvalovací řízení 

5.1  Kanalizační řád 
Kanalizační řád prochází externím schvalovacím řízením u vodoprávního úřadu. Ke schválení ho předkládá útvar ŽP. 

5.2 Provozní a manipulační řád pro odkaliště 
Provozní a manipulační řád pro odkaliště prochází externím schvalovacím řízením u vodoprávního úřadu. Ke 
schválení ho předkládá útvar ŽP. 

5.3 Provozní řády ostatních vodohospodářských zařízení 
Externí připomínkové řízení probíhá v rámci kolaudace vodohospodářského zařízení a následně v případě 
stavebních úprav. Externí připomínkové řízení zabezpečuje útvar ŽP. 
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Formální úprava titulní strany Kanalizačního řádu (VZOR) 

----------------------------------------------------------------------- 

 
Další strany obsahují záhlaví (s uvedením pořadového čísla strany a celkového počtu stran) a zápatí 

shodné s titulní stranou (včetně podpisů zpracovatele, prověřujícího a schvalujícího). 
 

SPOLANA s.r.o. 

 

NERATOVICE 
KANALIZAČNÍ ŘÁD 

SPOLANA s.r.o. 

Titulní list 

 

 
Vlastník kanalizace: SPOLANA s.r.o. 

 ul. Práce 657 

Neratovice 

 IČ: 45147787 

 

Provozovatel kanalizace: Závod Energetika a vodní hospodářství (závod EVH) 

Vedoucí závodu: Jméno, telefon 

 

Schvaluje vodoprávní úřad: 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí 

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

tel: 315 650 334 

fax: 315 682 052 

 

 

Vypracoval: Jméno         ……………………… 

 funkce podpis 

 

 

Prověřil: Jméno …………………….… 

 vedoucí útvaru Životní prostředí podpis 

 

 

Schválil: Jméno ……………………… 

 vedoucí závodu EVH podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: 

Jméno:  

Funkce:  

Dne:  

Prověřil: 

Jméno:  

Funkce: vedoucí útvaru ŽP 

Dne: 

Schválil: 

Jméno:  

Funkce: vedoucí závodu EVH 

Dne: 

č. výtisku / č. revize 

                        

 

účinnost od: 
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Formální úprava titulní strany Manipulačního a provozního řádu pro odkaliště (VZOR) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SPOLANA s.r.o. 

 

 

 

NERATOVICE 

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘÁD PRO ODKALIŠTĚ 

S2, S3, S4 - jih 

Titulní strana 

 
 

Vlastník: SPOLANA s.r.o. 

 Ul. Práce 657 

 Neratovice 

 IČ: 45147787 
 

Provozovatel: Závod Energetika a vodní hospodářství (závod EVH) 

Vedoucí závodu: Jméno, telefon 
 

Schvaluje vodoprávní úřad: 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí 

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

tel:  315 650 334 

fax: 315 682 052 
 

 

Vypracoval: Jméno ……………………… 

 funkce  podpis 

 

 

Prověřil: Jméno …………………….… 

 vedoucí útvaru Životní prostředí  podpis 

 

 

Schválil: Jméno ……………………… 

 vedoucí závodu EVH  podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: 

Jméno: 

Funkce: 

Dne: 

Prověřil: 

Jméno:  

Funkce: vedoucí útvaru ŽP 

Dne: 

Schválil: 

Jméno: 

Funkce: vedoucí závodu EVH 

Dne: 

č. výtisku / č. revize 

                        

 

účinnost od: 
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Formální úprava titulní strany Provozního řádu vodohospodářského zařízení (VZOR) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SPOLANA s.r.o. 
 

NERATOVICE 

 

P r o v o z n í    ř á d 
Útvar ..................... 
 
Strana    1 z n 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŔÍZENÍ 
 

 
……….......................(název)......................................... 

 

O B S A H 
č.kap.         Název kapitoly                                      strana         č.revize            účinnost od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vypracoval: 
 
 
 

Dne: 

Prověřil: 
 
 
 

Dne: 

Schválil: 
 
 
 

Dne: 

č. výtisku / revize 
     / 

 

Účinnost od: 

 
 


