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1 ÚČEL PASPORTIZACE
Pasportizace stávající stokové sítě v Obci Božanov, Obci Heřmánkovice a Obci Otovice je
zpracována na základě objednávky č. HS122154061. Dokument má sloužit jako podklad pro
stanovení rozsahu a vhodného variantního návrhu řešení nakládání s odpadními vodami
v dotčených obcích. Obec Božanov je odkanalizována pomocí oddílné stokové soustavy. Obec
Heřmánkovice je odkanalizována pomocí jednotné stokové sítě. Obec Otovice je odkanalizována
pomocí jednotné stokové sítě.
Výstupem pasportu je tato závěrečná zpráva s obrazovou videodokumentací a fotodokumentací,
revizní listy kanalizačních šachet a záznam nalezených poruch ve formátu .xls.

2 METODIKA PRACÍ A POUŽITÉ PŘÍSTROJE
Pasportizaci spojenou s kamerovou prohlídkou provedli pracovníci Centra AdMaS VUT v Brně.
Pasportizace jednotlivých úseků byla provedena ve dvou krocích. S ohledem na chybějící nebo
nepřesné údaje o poloze stávající stokové sítě bylo nejprve třeba provést vizuální kontrolu
kanalizačních šachet, stanovení trasy jednotlivých přítoků a odtoků a geodetické zaměření
nalezených kanalizačních poklopů.
V prvním kroku byl proveden náhled na stávající technický stav všech kanalizačních šachet
v dotčených obcích, při kterém byly provedeny následující úkony:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

označení a fotodokumentace poklopu;
zvednutí kanalizačního poklopu;
vizuální kontrola konstrukce šachty a stupadel;
změření hloubky v kynetě šachty;
změření hloubek všech přítoků a odtoků včetně zaznamenání jejich DN a materiálu;
fotodokumentace šachty a následné očištění a uzavření pokopu.

Zjištěné informace jsou zaznamenány v přílohách B.1., B.2. a B.3. Revizní listy šachet, které jsou
nedílnou součástí této závěrečné zprávy.
Ve druhém kroku byl proveden primární průzkum šachtovou kamerou sloužící pro posouzení
technického stavu potrubí. Z kamerového průzkumu byly pořízeny videozáznamy, které byly
následně vyhodnoceny. Poloha a popis zjištěných poruch byly shrnuty do protokolu o pasportizaci.
Protokol o pasportizaci je veden ve formě tabulky, která pro každou závadu definuje:
▪
▪
▪
▪

číslo poruchy;
poloha poruchy v profilu pomocí systému „ciferníkových hodin“ (viz Obr. 1) ve směru
staničení (při poruše objevující se po celém obvodu potrubí byla použita hodnota 0);
typ poruchy;
popis a kvantifikace poruchy;
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▪
▪

třída poruchy;
odkaz na název videozáznamu.

Zjištěné informace jsou zaznamenány v přílohách D.1., D.2. a D.3. Záznam poruch stokové sítě,
které jsou nedílnou součástí této závěrečné zprávy.

Obr. 1 Určení polohy poruchy dle systému ciferníkových hodin ve směru staničení
Použité přístroje:
▪
▪
▪
▪
▪

šachtová kamera s teleskopickou tyčí;
elektrický naviják s polohovatelným ramenem;
řídící jednotka pro obsluhu a pořizování video záznamů;
fotoaparát Olympus TG-5;
teleskopická měřící lať.

3 PASPORTIZACE STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI BOŽANOV
Ve dnech 19.–21. 5. 2021 proběhla pasportizace stávající stokové sítě v Obci Božanov. V obci se
nachází převážně oddílná stoková soustava z plastových trub o dimenzi DN 250. Pasportizace byla
provedena pomocí šachtové kamery. Šachtová kamera byla použita v celkem 7 kanalizačních
šachtách. V těchto šachtách byl pořízen videozáznam odtoku a všech přítoků hlavních řadů.
Videozáznam kanalizačních přípojek a uličních vpustí nebyl pořízen.
Provedeným průzkumem šachtovou kamerou bylo zjištěno 14 poruch, které narušují správnou
funkci stokové sítě tak, jak ji definuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Jedná se zejména o deformaci potrubí a změnu ovality potrubí a také horizontální
a vertikální změny směru potrubí mimo šachtu. Dále byly zjištěny nedostatečné sklony na potrubí a
s tím spojené zanášení průtočného profilu stoky jemným a hrubým sedimentem nebo také stojatá
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voda. Zjištěné poruchy mají za následek postupné snižování hydraulické kapacity kanalizačního
potrubí a v případě přívalových dešťů hrozí vytopení napojených nemovitostí nebo veřejného
prostranství. V případě stojaté odpadní vody hrozí také riziko biogenní síranové koroze a postupné
narušování stability betonových konstrukcí. U plastového potrubí bylo zjištěno nedostatečné
hutnění zeminy při pokládce, které způsobilo změnu ovality potrubí a jeho deformaci.

4 PASPORTIZACE STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI HEŘMÁNKOVICE
Ve dnech 19.–21. 5. 2021 proběhla pasportizace stávající stokové sítě v Obci Heřmánkovice. V obci
se nachází převážně jednotná stoková soustava z plastových trub o dimenzi DN 200, 250, 300 a
betonových trub o dimenzi DN 300, 400, 600. Pasportizace byla provedena pomocí šachtové
kamery. Šachtová kamera byla použita v celkem 12 kanalizačních šachtách. V těchto šachtách byl
pořízen videozáznam odtoku a všech přítoků hlavních řadů. Byl pořízen videozáznam vybraných
kanalizačních přípojek a uličních vpustí.
Provedeným průzkumem šachtovou kamerou bylo zjištěno 54 poruch, které narušují správnou
funkci stokové sítě tak, jak ji definuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Jedná se zejména o jemný sediment, horizontální nebo vertikální změny směru
potrubí mimo šachtu, příčné nebo podélné přesazení konce trub vůči sobě a trhliny ve stěně potrubí
a s tím spojená netěsnost stoky. Netěsné potrubí způsobuje infiltraci podzemní vody do stokové sítě
nebo exfiltraci odpadní vody do okolního prostředí a možnou kontaminaci podzemních vod. Dále
byly zjištěny nedostatečné sklony na potrubí a s tím spojené zanášení průtočného profilu stoky
jemným a hrubým sedimentem nebo také stojatá voda. V úsecích byly zjištěny vyčnívající přípojky
a překážky v odtoku. Dále byly zjištěny změny DN profilu mimo kanalizační šachtu a změny
materiálu kanalizačních trub mimo šachtu. Zjištěné poruchy mají za následek postupné snižování
hydraulické kapacity kanalizačního potrubí a v případě přívalových dešťů hrozí vytopení
napojených nemovitostí nebo veřejného prostranství. V případě stojaté odpadní vody hrozí také
riziko biogenní síranové koroze a postupné narušování stability betonového potrubí, což také
provedený průzkum potvrdil.

5 PASPORTIZACE STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI OTOVICE
Ve dnech 19.–21. 5. 2021 proběhla pasportizace stávající stokové sítě v Obci Otovice, značení
stávajících jednotlivých stok bylo převzato ze stávajících podkladů. Na úseku stoky A se nachází
oddílná stoková soustava z plastových trub o dimenzi DN 200. Na úseku stoky B se nachází
jednotná stoková soustava z plastových trub o dimenzi DN 250, 300 a betonových trub dimenze DN
250. Na úseku stoky I. se nachází jednotná stoková soustava z betonových trub dimenze DN 400.
Na úseku stoky II. se nachází jednotná stoková soustava z betonových trub dimenze DN 250, 300,
500. Na úseku stoky IV. se nachází jednotná stoková soustava z betonových trub dimenze DN 300,
400 a plastových trub dimenze DN 200. Pasportizace byla provedena pomocí šachtové kamery.
Šachtová kamera byla použita v celkem 11 kanalizačních šachtách. V těchto šachtách byl pořízen
videozáznam odtoku a všech přítoků hlavních řadů. Byl pořízen videozáznam vybraných
kanalizačních přípojek a uličních vpustí.
Provedeným průzkumem šachtovou kamerou bylo zjištěno 52 poruch, které narušují správnou
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funkci stokové sítě tak, jak ji definuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Jedná se zejména o jemný sediment, horizontální a vertikální změny směru
potrubí mimo šachtu. příčné nebo podélné přesazení konce trub vůči sobě a s tím spojená netěsnost
stoky a prorůstání kořenů. Netěsné potrubí způsobuje infiltraci podzemní vody do stokové sítě nebo
exfiltraci odpadní vody do okolního prostředí a možnou kontaminaci podzemních vod. Biogenní
síranová koroze byla jednou z nejzávažnějších poruch vyskytujících se především na stoce II (u
bytovky), betonové potrubí v tomto úseku je v havarijním stavu. Tato porucha v potrubí způsobuje
degradaci stěn betonového potrubí s následnou ztrátou stability a rozpadu potrubí. Dále byly
zjištěny nedostatečné sklony na potrubí a s tím spojené zanášení průtočného profilu stoky jemným a
hrubým sedimentem nebo také stojatá voda. Zjištěné poruchy mají za následek postupné snižování
hydraulické kapacity kanalizačního potrubí a v případě přívalových dešťů hrozí vytopení
napojených nemovitostí nebo veřejného prostranství. V případě stojaté odpadní vody hrozí také
riziko biogenní síranové koroze a postupné narušování stability betonového potrubí, což také
provedený průzkum potvrdil.

6 ZÁVĚR
Výsledkem provedené pasportizace jsou detailní obrazové informace o technickém stavu stokové
sítě, které jsou součástí této zprávy viz přiložené přílohy.
Provedenou pasportizací byly nalezeny technické poruchy, které ovlivňují správné fungování
stokové sítě. Nejčastější vyskytovanou poruchou byly netěsné spoje trub a následné pronikání
balastních vod do potrubí. V rámci kamerového průzkumu byly nalezeny následující typy poruch:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

chybějící střepy, zborcení stěny kanalizační stoky;
příčné nebo podélné přesazení konce trub vůči sobě;
koroze betonových trub – biogenní síranová koroze;
podélné a příčné praskliny;
překážky v odtoku % výšky stoky – hrubý a jemný sediment;
vyčnívající kanalizační přípojky;
prorůstání kořenů;
zatopení profilu;
obrus.
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Obr. 2 Porucha: Zborcení stěny kanalizační stoky, hrubý sediment

Obr. 3 Porucha: Přesazení konce trub vůči sobě
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Obr. 4 Porucha: Biogenní síranová koroze a stojatá voda

Obr. 5 Porucha: Změna materiálu mimo šachtu, zakřivení stoky doleva
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Obr. 6 Porucha: Podélná prasklina a změna materiálu mimo šachtu

Obr. 7 Porucha: Horizontální změna směru mimo šachtu
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Obr. 8 Porucha: Překážka v odtoku – hrubý a jemný sediment

Obr. 9 Porucha: Vyčnívající přípojka
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Obr. 10 Porucha: Prorůstání kořenů

Obr. 11 Porucha: Pevná překážka na přítoku

Centrum AdMaS / Fakulta stavební VUT v Brně / Purkyňova 139/651 / 612 00 / Brno
T:
/ IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.admas.eu / admas@fce.vutbr.cz

12 / 30

Obr. 12 Porucha: Obrus dna potrubí

Obr. 13 Porucha: Zatopení profilu
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V rámci zhodnocení technického stavu jednotné stokové sítě byly definovány kategorie pro
posouzení stavebně-technického stavu posuzovaných dílčích úseků. Jedná se o 5 kategorií
označených K1 až K5 a popsaných v následujících tabulkách Tab. 1 a Tab. 2.
Tab. 1 Technické ukazatele a třída poruch stokové sítě
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Tab. 2 Kategorie K1 až K5 pro posouzení stavebně-technického stavu vybraných objektů
Orientační časové
období pro řešení

Ozn. kategorie

Definice
kategorie

K1

Velmi dobrý
technický stav

Kategorie technického stavu stavebního objektu představuje
optimální stav příslušeného ukazatele a nevyžaduje žádná
opatření vedoucí ke změnám tohoto ukazovatele. Nepředpokládá
se výrazná změna hodnoty ukazatele i v delším časovém období.

Nad 11 let

K2

Dobrý technický stav

Tato kategorie představuje nízkou míru rizika příslušného
ukazatele technického stavu
a nevyžaduje žádná opatření ani v blízké budoucnosti.

6 – 10 let

K3

Vyhovující technický
stav

Jedná se o průměrné hodnoty příslušného ukazatele, které však
nevyžadují okamžitá řešení,
ale v budoucnosti lze předpokládat změnu hodnoty ukazatele.

1 – 5 let

K4

Kritický technický
stav

Tato kategorie představuje již kritické hodnoty příslušného
ukazatele. To znamená, že by měla
být realizována případně plánována opatření na řešení tohoto
stavu.

Max. do 1 roku

K5

Nevyhovující
technický stav

Tato kategorie reprezentuje nežádoucí stav a vyžaduje dle
možností provozovatele okamžité
řešení, které povede k dosažení lepších hodnot příslušného
ukazatele.

Neprodleně

Slovní popis dané kategorie

Zhodnocení technického stavu dílčích stavebních objektů na základě provedených pasportizací bylo
možné zahrnout do následujících tabulek Tab. 3, Tab. 4 a Tab. 5. Úseky, na kterých nebyl proveden
kamerový průzkum, byly zahrnuty do stejné kategorie, jako nejbližší úsek stokové sítě stejných
charakteristik, tedy stejný materiál, dimenze a doba výstavby.
Tab. 3 Zhodnocení aktuálního technického stavu dílčích úseků v obci Božanov

Stavební objekt (dílčí
stavební objekt) /
kategorie

Situace č.

Úsek Š1 – Š1A

Č.1

Úsek Š1 – Š103

Č.1

Úsek Š12 – Š11

Č.1

Úsek Š12 – Š13

Č.1

Velmi
dobrý
technický
stav

Dobrý
technický
stav

Vyhovující
technický
stav

Kritický
technický
stav

Nevyhovující
technický
stav

K1

K2

K3

K4

K5

X
X
X

X
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Úsek Š12 – Š100

Č.1

X

Úsek Š101 – Š100

Č.1

X

Úsek Š101 – Š102

Č.1

Úsek Š102 – Š101

Č.1

Úsek Š103 – Š1

Č.1

Úsek Š103 – Š104

Č.1

Úsek Š104 – Š103

Č.1

X

Č.1

X

Úsek Š104 – Š105
Úsek
Š105
NEZNÁMÉ

–

Úsek Š105 – Š104

X
X
X
X

Č.1

X

Č.1

X

Tab. 4 Zhodnocení aktuálního technického stavu dílčích úseků v obci Heřmánkovice

Stavební objekt (dílčí
stavební objekt) /
kategorie

Situace č.

Velmi
dobrý
technický
stav

Dobrý
technický
stav

Vyhovující
technický
stav

Kritický
technický
stav

Nevyhovující
technický
stav

K1

K2

K3

K4

K5

Úsek Š4 – Š3

Č.5

X

Úsek Š4 – Š5

Č.5

X

Úsek Š6 – Š7

Č.5

Úsek Š6 – V2

Č.5

Úsek Š8 – Š7

Č.5

Úsek Š9 – Š10

Č.5

Úsek Š9 – V3

Č.5

Úsek Š11 – Š12

Č.5

Úsek Š13 – Š12

Č.5

Úsek Š13 – Š14

Č.5

X

Úsek Š15 – Š14

Č.5

X

Úsek Š15 – Š16

Č.5

Úsek Š15 – V4

Č.5

Úsek Š18 – P2

Č.5

X

Úsek Š18 – Š19

Č.5

X

Úsek Š18 – V5

Č.5

X

Úsek Š20 –
PŘÍKOP P2

Č.5

X

Úsek Š20 – Š19

Č.5

Úsek Š22 – Š21

Č.4

Úsek Š22 – Š23

Č.4

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
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Úsek Š24 – Š23

Č.4

Úsek Š24 – Š25

Č.4

Úsek Š26 – P1

Č.4

X

Úsek Š26 – Š25

Č.4

X

Úsek Š26 – V6

Č.4

X

X
X

Tab. 5 Zhodnocení aktuálního technického stavu dílčích úseků v obci Otovice

Stavební objekt (dílčí
stavební objekt) /
kategorie

Situace č.

Velmi
dobrý
technický
stav

Dobrý
technický
stav

Vyhovující
technický
stav

Kritický
technický
stav

Nevyhovující
technický
stav

K1

K2

K3

K4

K5

Úsek Š1 – Š2 (II.)

Č.2

X

Úsek Š1 – V2 (II.)

Č.2

X

Úsek Š2 – Š1 (II.)

Č.2

X

Úsek Š2 – Š3 (II.)

Č.2

X

Úsek Š1 – Š2 (IV.)

Č.2

X

Úsek Š1 – V4 (IV.)

Č.2

X

Úsek Š4 – Š3 (IV.)

Č.2

Úsek Š4 – Š5 (IV.)

Č.2

Úsek Š5 – Š4 (IV.)

Č.2

X

Úsek Š5 – Š6 (IV.)

Č.2

X

Úsek Š2 – Š1 (A)

Č.2

Úsek Š2 – Š3 (A)

Č.2

X

Úsek Š3 – Š2 (A)

Č.2

X

Úsek Š4 – Š3 (B)

Č.3

X

Úsek Š4 – Š5 (B)

Č.3

X

Úsek Š1 – Š2 (I.)

Č.2

Úsek Š1 – V3 (I.)

Č.2

Úsek Š3 – P2 (I.)

Č.2

Úsek Š3 – Š2 (I.)

Č.2

X

Úsek Š3 – Š4 (I.)

Č.2

X

Úsek Š5 – Š4 (I.)

Č.2

X

Úsek Š5 – Š6 (I.)

Č.2

X
X

X

X
X
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7 PLÁN ÚDRŽBY, ČIŠTĚNÍ A REVIZÍ
Pokyny pro provoz a údržbu jsou nedílnou součástí provozního řádu kanalizace, dle provozního
řádu má provozovatel povinnost provádět obsluhu a údržbu stokových sítí. Tento dokument
nenahrazuje provozní řád kanalizace ani kanalizační řád.
Obsluhu a údržbu mohou provádět a řídit osoby starší 18 let s předepsanou kvalifikací a
prokazatelně seznámeni s funkcí kanalizačních zařízení, provozním řádem kanalizace,
bezpečnostními a hygienickými předpisy a s technickými normami v rozsahu jejich pracovní náplně
a s pravidelným přezkušováním v tomto směru.
Pracovníci musí být přiměřeně vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky
v použitelném stavu dle nařízení vlády ČR č. 495/2001 Sb. které stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků mycích a čisticích prostředků. Při práci
musí být dodržovány vyhlášky a nařízení vlády ČR. Hygienické požadavky na pracovní prostředí ve
znění stávajících předpisů a vyhlášek.
Při provádění obsluhy a údržby stokové sítě je nutné se řídit zejména TNV 75 6925 (Obsluha a
údržba stokových sítí) a souvisejícími normami. Postup při provádění nezbytných prací je třeba
volit tak, aby nebyly dotčeny, anebo alespoň byly minimalizovány, zájmy třetích osob nebo
společností, aby nebylo narušováno životní prostředí dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů dále zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a zákon 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích v jejich platném znění.
Při obsluze a údržbě stokové sítě na silnicích a veřejných plochách se musí zajistit bezpečnost
silničního provozu a kolemjdoucích osob.
Pracovníkům provádějícím obsluhu a údržbu stokové sítě musí být k dispozici technická
dokumentace kanalizace, do které se zachycují veškeré změny a tento provozní řád.
Základní povinností provozovatele je zajistit bezpečný, plynulý odtok nezávadných odpadních a
dešťových vod stokovou sítí, její dlouhou provozní životaschopnost, přístupnost a dobrý technický
stav.
Toto ustanovení zahrnuje zejména:
• dodržování provozního řádu kanalizace;
•

dodržování kanalizačního řádu;

•

čištění, údržbu a odstraňování závad na stokové síti, větrání stok;

•

prověřování kvality odpadních vod pro zabránění nátoku látek, které nejsou odpadními
vodami;

•

likvidaci hlodavců ve stokách a provádění ochranných opatření proti jejich dalšímu výskytu;

•

zajištění volného přístupu k revizním šachtám a objektům na síti pro obsluhu;
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•

zamezení narušování stokových sítí jinými správci podzemních vedení.

Základní provoz stokové sítě je náročný na pravidelnost obsluhy a údržby vlivem různého spádu
jednotlivých řadů odkanalizovaného území a zejména s ohledem na maximální a minimálními
spády samotných stok. Obsluha a údržba kanalizace se provádí podle TNV 75 6925 a dle pokynů
vedoucího provozu kanalizací.
Všechny objekty na kanalizaci je nutno provozovat, udržovat a opravy provádět včas a plánovitě.
Všechny opravy a údržbu, které nemohou provádět zaměstnanci provozovatele, ať pro jejich
speciálnost či velký rozsah (opravy větších stavebních poruch, deratizace atd.), je nutno včas
plánovat a zajistit po stránce finanční i materiální. Jejich provedení je nutno včas objednat u
příslušných odborných firem.
Provozovatel musí mít soustavně doplňovanou dokumentaci o skutečném stavu celé stokové sítě a
všech kanalizačních přípojek. Provozovatel je povinen vést evidenci o veškeré prováděné obsluze,
čištění, údržbě a o poruchách a jejich odstranění.
Provoz stokové sítě se zásadně řídí podle platného provozního řádu. Provozní řád spolu s
podrobnými provozními pokyny pro provoz a údržbu jednotlivých strojů a zařízení, musí být
přístupný zaměstnancům provozovatele. Je povinností všech zaměstnanců se s obsahem provozního
řádu a provozních pokynů podrobně seznámit a veškeré práce na stokové síti provádět v souladu s
ním.
Provozní řád je pro provoz kanalizačních stok závazný. Provozní řád je možno měnit pouze na
podkladě dodatečných zkušeností, získaných a ověřených provozem stokové sítě či při změně jejího
rozsahu.
Jednotliví zaměstnanci provozu stokové sítě jsou povinni uposlechnout pracovních příkazů pouze
svých vedoucích. Jakékoliv příkazy kontrolních nebo pracovních orgánů musí být tlumočeny přímo
vedoucímu provozu, musí být s řádným zdůvodněním zapsány do provozního deníku.

7.1

Standardní provoz a údržba

7.1.1 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které podle zákona č. 254/2001 Sb. (novela
150/2010 Sb), Zákona o vodách, nejsou odpadními vodami, pokud nejsou součástí odpadních vod v
rozsahu povoleného nakládání s vodami.
Jedná se o látky:
1. zvlášť nebezpečné látky, konkrétně: organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou
tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, organofosforové sloučeniny, organocínové
sloučeniny, kadmium a jeho sloučeniny a kyanidy
2. nebezpečné látky, konkrétně metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
a. zinek
b. měď

f. selen
g. arsen

j. cín
k. baryum
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c. nikl
h. antimon
l. berylium
q. thalium
d. chrom
ch. molybden m. bor
r. telur
e. olovo
i. titan
n. uran
s. stříbro
3. látky radioaktivní;
4. látky infekční a látky karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodném
prostředí, nebo jeho vlivem;
5. jedy;
6. žíraviny;
7. výbušniny;
8. pesticidy, biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek;
9. omamné látky;
10. hořlavé látky a látky, které smíšením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo
otravné směsi;
11. biologicky nerozložitelné tenzory;
12. organická rozpouštědla;
13. persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (brzdové kapaliny, motorové,
převodové, hydraulické a mazací oleje, izolační a tepelné oleje, ostatní emulze;
14. anorganické sloučeniny fosforu;
15. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, které jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodné látky;
16. fluoridy;
17. silážní šťávy, zvířecí trus, hnůj, průmyslová hnojiva;
18. aerobně stabilizované komposty;
19. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany;
20. zeminy;
21. látky působící změnu barvy vody;
22. neutralizační kaly;
23. odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (vývojky, ustalovače a ostatní roztoky s
obsahem stříbra);
24. zaolejované kaly z čistírny odpadních vod;
25. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii ČOV;
26. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky;
27. jiné látky, případně vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové
sítě;
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28. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky.
7.1.2 Proplachování a čištění stok
Kontrola se provádí pochůzkou v terénu s nahlédnutím a vstupem do revizních šachet. Při zjištění
závad na stokové síti, zejména zmenšení průtočného profilu usazeninami či jinými pevnými
látkami, se provede čištění potrubí. Vstup do revizních šachet se povoluje jen za provedení opatření
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, které stanoví osoba vydávající příkaz k práci
na těchto objektech.
Čištění potrubí se provádí dle profilu potrubí tlakovou vodou pomocí čistících souprav (čištění se
provádí zpravidla proti spádu), nebo proplachem z vybraných revizních šachet (čištění se provádí
po spádu). Zdroj vody na proplach je jednak z cisterny speciálních vozidel určených pro údržbu
stokové sítě, z vodních toků nebo výjimečně z veřejného vodovodu. Všechen materiál z čištěného
úseku se zachycuje v revizní šachtě po spádu, odkud se čerpá nebo jiným způsobem odstraňuje ze
stoky. Kal nesmí být splavován do níže položeného úseku stoky. Kal z kanalizačních stok je
odvážen na určenou skládku a v omezeném rozsahu na ČOV, kde je postupně vypouštěn do přítoku
tak, aby nebyl narušen technologický proces. Výjimečně je skladován na zabezpečených skládkách
komunálního odpadu (jedná se o hmotu ze stokové sítě komunálních vod). S materiálem vytěženým
ze stok je nutno nakládat a vést evidenci v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech § 5.
Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a § 6 Zařazování odpadu podle kategorií.
Havarijní stav, vzniklý na některém úseku kanalizace, zejména ucpání stoky, je provozovatel
povinen odstranit v nejkratším možném termínu.
7.1.3 Údržba kanalizačních přípojek
Kanalizační přípojky zajišťují odvádění odpadních vod z nemovitostí do stoky. Zpravidla je
povolena na jednotných stokách jedna kanalizační přípojka pro každou nemovitost. Do této
kanalizační přípojky mohou být před napojením do stoky zaústěny splaškové vody z nemovitosti.
Kanalizační přípojka v celé délce (od napojení v nemovitosti až do stoky) je majetkem vlastníka
nemovitosti. Napojení jednotlivých nemovitostí zajišťuje investor stavby – nemovitosti. Dohled nad
provedením přípojky, zejména nad jejím zaústěním do řadu vykonává vždy provozovatel,
eventuelně majitel stokové sítě. Napojení přípojky do stoky nesmí zasahovat do průtočného profilu
a nesmí narušit vodotěsnost stoky. Napojení musí být odsouhlaseno zástupcem majitele stavby a
provozovatele. Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby na přípojce byla umístěna čistící šachta nebo
alespoň čistící kus.
Uliční vpusti a jejich přípojky v celé délce jsou majetkem správce komunikace, stejně tak jako
dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace a související objekty nejsou součástí tohoto provozního
řádu.
Kontrola kanalizačních přípojek – provádí majitel min. 1x do roka:
Kontrolu kanalizační přípojky provádí majitel propláchnutím přípojky a sledováním odtoku.
Provozovateli kanalizační sítě se doporučuje kontrolovat zaústění jednotlivých přípojek při
prohlídce stok kamerou. Při zjištění závad na kanalizační přípojce, zejména zmenšení průtočného
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profilu usazeninami či jinými pevnými látkami, se provede čištění přípojky.
Čištění potrubí přípojky provádí majitel odkanalizované nemovitosti. Čištění hlavní stoky provádí
provozovatel dle profilu potrubí tlakovou vodou pomocí čistících souprav nebo proplachem z
čistících šachet (čištění se provádí po spádu). Zdroj vody na proplach je jednak z cisterny
speciálních vozidel určených pro údržbu stokové sítě, z vodních toků nebo z veřejného vodovodu.
Všechen materiál z čištěného úseku se zachycuje v šachtě na stoce (po spádu), odkud se čerpá nebo
jiným způsobem vyjímá ze stoky. Kal nesmí být splavován do níže položeného úseku stoky.
Nakládání s kalem je popsáno výše – viz kapitola Kontrola kanalizačních stok tohoto PŘ a musí být
dodržováno.
Havarijní stav, vzniklý na některém úseku kanalizační přípojky, zejména její ucpání, je majitel
odkanalizované nemovitosti a kanalizační přípojky povinen odstranit v nejkratším možném termínu
– na své náklady. Do doby odstranění havarijního stavu musí být provedena taková bezpečnostní
opatření, aby nabyl ohrožen silniční provoz na komunikacích a ohroženy životy a zdraví občanů
(označení překážek, osvětlení, snížení rychlosti výstražnými značkami apod.)
7.1.4 Údržba a kontrola kanalizačních šachet
Povinností provozovatele kanalizace je provádět prohlídky a čištění šachet na stoce, opravy
porušených částí. Současně s prohlídkami šachet je nutno provádět přiměřeně kontrolu provozu
jednotlivých úseků kanalizace mezi nimi. Kontrola se provádí pochůzkou v terénu s nahlédnutím a
vstupem do revizních šachet.
Při této kontrole se provádí kontrola technického stavu šachty, stupadel, průtočnosti, odstranění
nánosů a plovoucích předmětů, kontrola těsnosti spojení mezi jednotlivými stupni šachty, kontrola
betonů konstrukčních a spádových, kontrola stavu a uložení vstupního poklopu.
Kontrola uvedených šachet se provádí minimálně 1x ročně:
Havarijní stav, vzniklý na některém úseku kanalizace, zejména poškození konstrukce revizní
šachty, ucpání stoky, chybějící poklopy, je provozovatel povinen odstranit v nejkratším možném
termínu.
7.1.5 Provádění běžných oprav
Údržbu stokové sítě a kanalizačních přípojek lze zpravidla provádět bez omezení funkce stokové
sítě. Mohou však nastat situace, kdy z důvodu provedení nezbytných oprav musí být funkce stokové
sítě dočasně omezena. Nejčastější příčinou takových situací bývá vzdutí odváděných vod
v kanalizaci. Příčinou bývá ucpání přípojky mechanickými nečistotami, ucpání odtoku v revizní
šachtě, prolomení klenby kanalizace a částečné nebo úplné uzavření profilu úlomky pláště
stokového materiálu, zaklínění materiálu (dřeva, kamenů, cihel) uvnitř profilu stoky a uzavření
profilu stoky kořenovou ucpávkou.
Přitom se postupuje takto:
• místo poruchy se ohraničí a řádně označí s příslušnou plošnou rezervou;
•

zjistí se výšková a směrová poloha všech inženýrských sítí a na místě se viditelně označí;
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•

v případě obnažení inženýrských sítí (voda, plyn, el. kabely, spojovací kabely) se tato
skutečnost oznámí jejich správcům;

•

pokud místo poruchy křižují podzemní rozvody, nelze k otevření rýhy použít zemních
strojů, zemní práce musí být provedeny ručním způsobem;

•

z povrchu pracoviště se odstraní všechny překážky (zpevněná vozovka, dlažba apod.);

•

otevření kanalizace v místě poruchy je nutné zabezpečit pažením;

•

zajistit průtok odpadních vod náhradním způsobem (přečerpáváním, převoz cisternovým
vozem apod.) pod místo poruchy;

•

před položením nového potrubí provést zpevnění rýhy vyštěrkováním a provedením
betonové desky;

•

při výměně kanalizačních trub použít stejný druh materiálu jakého bylo použito pro stavbu
stoky.

7.1.6 Sledování technického stavu
Pravidelná kontrola vybraných úseků a objektů stokové sítě se provádí dle plánu údržby kanalizační
sítě. Zbývající části sítě jsou sledovány a kontrolovány při revizi kanalizace pomocí televizní
kamery, při čištění stok hydromechanizací, při přejímce nových objektů a při všech ostatních
činnostech prováděných na stokové síti (dotčení cizí stavbou, odstraňování poruch apod.).

7.1.7 Pokyny pro vstup do stokové sítě
Tato technicko-bezpečnostní opatření se týkají zejména postupů při provádění oprav na
kanalizačních objektech a při jejich údržbě.
•

Pracoviště musí být označena výstražnými znameními. Výstražných dopravních značek
“Pozor na silnici se pracuje“, “Zúžený profil“, “Omezení rychlosti“. Označí se červeno-bílá
zábrana pomocí červených odrazových skel. Za snížené viditelnosti v noci či za mlhy je
nutno navíc označit pracoviště svítidly s oranžovými skly. Svítilny musí být zabezpečeny
tak, aby během noci nezhasly. Výstražné značky se postaví po obou stranách pracoviště ve
vzdálenosti 50 m na každou stranu. Není-li možné tuto vzdálenost dodržet, osadí se
výstražné značky v bezprostřední blízkosti pracoviště. Výstražné značky musí být čisté,
nepoškozené a dobře znatelné.

•

Kruhové poklopy otvírají vždy dva pracovníci speciálními háčky v rukojetích, a to současně.
Poklop je nutno odložit vedle otvoru, a to do vzdálenosti 1 m, aby nepřekážel silničnímu
provozu a pracovníkům. Přimrzlé poklopy a mříže se nesmí rozmrazovat otevřeným ohněm.
Uvolnění poklopu se provede poklepem. Poklopy se nesmí otvírat a zavírat rukama. Při
osazování poklopů a mříží se postupuje obdobně – vyčistí se dosedací plochy rámu. Po
osazení poklopu se musí pracovníci přesvědčit, zda je uložení bezpečné.
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•

Před vstupem do objektů a stok se musí podzemní zařízení 20-30 min. větrat, a to tak, že se
otevře poklop před a za vstupem. Po stanovené době samočinného větrání se zkouší ovzduší
v podzemí indikátory pro zjišťování závadného prostředí. K uspíšení větrání je vhodné
použít odplyňovač. Odplyňovač musí být pohotově i tam, kde může dojít k nenadálému
zamoření stoky. Ve stokách a objektech se může pracovat jen tehdy, kdy bylo zajištěno
bezpečné prostředí v podzemí. Jsou-li o bezpečnosti prostředí pochybnosti, zejména v
místech, kde odpadní vody nevykazují přirozený odtok, smí pracovník do stoky vstoupit
pouze s nasazeným dýchacím vzduchovým přístrojem.

•

Ve vstupech do stok musí mít pracovníci na hlavě ochrannou přilbu. Ve vstupních šachtách
neprůlezných stok smí pracovat pouze jeden pracovník, střežený podle popisu práce ve
vstupech. Při spouštění nebo vytahování materiálu, nářadí a pomůcek, se musí pracovník
krýt pod horní šikmou plochou šachty nebo ve výklenku za tímto účelem vybudovaným. Při
spouštění nebo vytahování materiálu, nářadí a pomůcek ve vstupech do komor se pracovník
musí vzdálit alespoň 1 m od spouštěných nebo vytahovaných předmětů. Sestup a výstup se
děje po stupačkách, pracovník nesmí nic nést a musí se střídavě zachycovat oběma rukama
držadel stupaček. Ruku neuvolní z držadla stupačky, pokud pevně a jistě nestojí oběma
nohama na spodních stupačkách.

•

Chybí-li ve vstupech 2 nebo více následujících stupaček, nesmí se po zbývajících slézat ani
vystupovat. Spuštění pracovníků do vstupu do šachty pomocí lana je zakázáno. Materiál,
nářadí a pomůcky se spouštějí nebo vytahují jen v okovu upevněném karabinou tak, aby
žádný z dopravovaných předmětů nevypadl a pracovníka ve vstupu nezranil. Vytahování
nebo spouštění těchto předmětů je možno provádět obvykle pomocí trojnožky, lehká
břemena ručně.

•

Ve stokách a objektech se nesmí pracovat, hrozí-li nebezpečí povodňové vlny. Ve stokách a
objektech je zakázáno kouřit, používat otevřeného ohně, rovněž tak k otevřenému vstupu se
nesmí přistupovat s otevřeným ohněm, hořící cigaretou, zápalkou apod. Je zakázáno do
vstupu vhazovat jakýkoliv hořící předmět. Před zahájením práce na stoce je nutno ověřit,
zda na stoku nejsou připojeni uživatelé s nebezpečnými odpadními vodami. V tomto případě
se musí tito uživatelé upozornit, že se bude ve stoce pracovat a zvýšit tím bezpečnost
pracujících.

•

U vstupu do stoky, ve které se pracuje, musí být na povrchu aspoň jeden pracovník, který
neustále střeží pracující ve stoce a má při ruce přezkoušený a provozuschopný vzduchový
dýchací přístroj. Pracovníci ve stoce a na povrchu musí sledovat a předávat smluvené
znamení o tom, že průběh prací je normální nebo upozorňují na jakékoliv nebezpečí.

•

Při čištění silně zanesených stok slouží sací a tlakový poplachový vůz.
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•

Při čištění stokové sítě tlakovou vodou pracují nejméně 2 pracovníci. Jeden reguluje pohyb
aparátu, druhý umožňuje čištění a odstraňování větších překážek ve stoce.

•

Ruční čištění šachet provádějí zpravidla dva pracovníci, tento způsob se používá jen
v ojedinělých případech. Jde především o odstranění velkých předmětů uvízlých
v kanalizaci. Pomocí háků, lan se předpokládá uvolnění průtočného profilu a vytažení
nežádoucích předmětů na povrch. Při otevírání šachet je nutno dbát zásad uvedených výše.

7.1.8

Přehled požadavků na četnost údržby na kanalizační síti:

Doporučené minimální ROČNÍ ČETNOSTI u vybraných činností na KANALIZACÍCH
Vybrané činnosti

poč./rok

Zpřesňující poznámka u činnosti

Prohlídky kanalizace - vizuální (pochůzkou a
pojížďkou)

0,5 / dle
potřeby

Prohlídky kanalizace - vizuální (kamerou)

min 5%

Kontrola a údržba nátěrů kovových částí

0,2

Kontrola kluzných částí strojního zařízení

2

Kanalizační přípojky u významných
znečišťovatelů - odběr vzorků

předpis

dle kanalizačního řádu

Hubení škůdců

2

v rámci celoplošné deratizace

Čištění stokové sítě

min. 5 %

z cel. délky ročně

Údržba porostů

1

revize poklopů, kontrola a údržba spadiště,
stav. část měrných objektů, kontrola a údržba
proplachovací šachty
z cel. délky ročně - revize stokové sítě kamera, fyzická kontrola
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8 PLÁN REKONSTRUKCÍ
Návrh rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně nezbytných rekonstrukcí, s výhledem k cílovému roku
a to včetně doporučených časových horizontů stanovuje dokument Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací (PRVK). Tento dokument nenahrazuje PRVK.
8.1.1 Plán obnovy kanalizační sítě
Stavebně technický stav stokové sítě byl vyhodnocen v kapitole 6, kde je provedeno zatřídění
monitorovaných úseků do kategorií K1-K5. Většina hodnocených úseků spadá do kategorie K1 K3, tedy do plánu obnovy do 5 let. Pro úseky K4 je stavebně technický stav charakterizován jako
kritický, s obnovou do 1 roku. V obci Božanov v úseku Š103-Š1 lze předpokládat překážku
v odtoku, a tedy nutnost pročištění a znovu zkapacitnění potrubí bez dalších stavebně technických
úprav. Pro úseky K5 je stavebně technický stav charakterizován jako nevyhovující, s neprodlenou
obnovou.
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9 SEZNAM VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY - Seznam pozemků a vlastníků v obci Božanov
Č.

K.Ú.

PARC. Č.

1

Božanov

3078/1

2

Božanov

3078/3

3

Božanov

119

4

Božanov

3070/1

5

Božanov

115

6

Božanov

2689/10

7

Božanov

2691/1

8

Božanov

3073/1

9

Božanov

2693/2

10

Božanov

2693/15

11

Božanov

82

VLASTNÍK
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2,
50003 Hradec Králové
OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov
OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov
OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov

LV

VÝMĚRA
DRUH
[m2]
POZEMKU

DOTČENÁ
STOKA

ostatní
plocha

61

27597

10001

148

10001

1544

10001

711

290

1348

10001

1414

10001

3895

OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov

10001

992

trvalý
travní
porost

stoka B, B-1

OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov

10001

3451

ostatní
plocha

stoka B, B-1

10001

445

ostatní
plocha

stoka B, B-1

10002

380

ostatní
plocha

stoka B, B-1

Sloupenský Oldřich, č. p. 20,
54974 Božanov
OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov
OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov

OBEC BOŽANOV, č. p. 110,
54974 Božanov
ČR, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3

stoka B-2

ostatní
plocha
ostatní
plocha
vodní
plocha

stoka B-2
stoka B-2
stoka B-2

ostatní
plocha

stoka B-2

ostatní
plocha
ostatní
plocha

stoka B-2
stoka B

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY - Seznam pozemků a vlastníků v obci Otovice
Č.

K.Ú.

PARC. Č.

VLASTNÍK

LV
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VÝMĚRA
[m2]

DRUH
POZEMKU

DOTČENÁ
STOKA
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1
2

3

4

5
6

Otovice u
Broumova

Židová Hana Mgr., U Větrolamu
270, Nové Město, 55001 Broumov
SJM Panchártek Libor a
Otovice u
165/5
Panchártková Jaroslava, č. p. 57,
Broumova
54972 Otovice
SJM Panchártek Libor a
Otovice u
163/3
Panchártková Jaroslava, č. p. 57,
Broumova
54972 Otovice
SJM Panchártek Libor a
Otovice u
860/2
Panchártková Jaroslava, č. p. 57,
Broumova
54972 Otovice
Královéhradecký kraj, Pivovarské
Otovice u
1860/2
náměstí 1245/2, 50003 Hradec
Broumova
Králové
Otovice u
Stavební bytové družstvo Náchod,
860/7
Broumova
Parkány 311, 54701 Náchod
165/4

209

2144

trvalý travní
porost

stoka II

152

176

trvalý travní
porost

stoka II

152

215

trvalý travní
porost

stoka II

152

88

ostatní
plocha

stoka II

32

27381

ostatní
plocha

stoka II, A,
I, IV, B

290

2977

trvalý travní
porost

stoka II

551

ostatní
plocha

stoka II

1598

trvalý travní
porost

stoka II

67081

vodní
plocha

stoka A, I,
IV, B

294

ostatní
plocha

stoka A

103

ostatní
plocha

stoka A
stoka A

7

Otovice u
Broumova

860/5

8

Otovice u
Broumova

860/4

9

Otovice u
1886/1
Broumova

10

Otovice u
Broumova

11

Otovice u
1860/3
Broumova

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

12

Otovice u
Broumova

st.
203/1

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

883

zastavěná
plocha a
nádvoří

13

Otovice u
Broumova

868/2

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

217

zahrada

stoka A

14

Otovice u
Broumova

867/1

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

528

ostatní
plocha

stoka A

15

Otovice u
Broumova

2/4

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

861

trvalý travní
porost

stoka I

1854

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972 100
Otovice
01
Alinová Monika, Alšova 107,
Olivětín, 55001 Broumov, SJM
Keller Martin a Kellerová Božena,
č. p. 60, 54972 Otovice, Kinlová
Lenka, č. p. 58, 54972
248
Otovice,Kovács Michal, č. p. 58,
54972 Otovice, Kratochvílová
Lada, č. p. 58, 54972 Otovice, SJM
Roman Martin a Romanová
Lenka, č. p. 58, 54972 Otovice
ČR, Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951/8, Slezské
91
Předměstí, 50003 Hradec Králové
OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972 100
Otovice
01
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zastavěná
plocha a
nádvoří
ostatní
plocha

16

Otovice u
Broumova

st. 283

Rusin Jan, Sídliště Křinické 211,
Nové Město, 55001 Broumov

307

529

17

Otovice u
Broumova

3431

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

26611

18

Otovice u
Broumova

3/2

Morongová Naďa, č. p. 187,
54972 Otovice

80

1696

trvalý travní
porost

stoka IV

19

Otovice u
Broumova

898/1

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

455

ostatní
plocha

stoka IV

20

Otovice u
Broumova

3425

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

2021

ostatní
plocha

stoka IV

21

Otovice u
Broumova

st.
229/2

Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245/2, 50003 Hradec
Králové

32

15

22

Otovice u
Broumova

st.
229/1

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

867

23

Otovice u
1190/3
Broumova

Exnerová Blanka, č. p. 202, 54972
Otovice

13

694

orná půda

stoka B

24

Otovice u
1190/1
Broumova

OBEC OTOVICE, č. p. 196, 54972
Otovice

100
01

16893

trvalý travní
porost

stoka B

25

Otovice u
1876/3
Broumova

Volencová Simona Ing., č. p. 90,
54972 Otovice

299

3387

ostatní
plocha

stoka B

zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří

stoka I
stoka I

stoka B

stoka B

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY - Seznam pozemků a vlastníků v obci Heřmánkovice
Č.

K.Ú.

PARC. Č.

1

Heřmánkovice

2846

2

Heřmánkovice

2534/1

3

Heřmánkovice

2848

4

Heřmánkovice

244/1

VLASTNÍK

LV

ČR, Lesy České republiky,
s.p., Přemyslova 1106/19,
359
Nový Hradec Králové, 50008
Hradec Králové
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2,
82
50003 Hradec Králové
ČR, Lesy České republiky,
s.p., Přemyslova 1106/19,
359
Nový Hradec Králové, 50008
Hradec Králové
OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice
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VÝMĚRA
[m2]

DRUH
POZEMKU

DOTČENÁ
STOKA

3531

vodní plocha

stoka F

33966

stoka F,
ostatní plocha A, B, C, D,
E

6575

vodní plocha stoka A, B

670

ostatní plocha

stoka A
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5

Heřmánkovice

244/3

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

288

ostatní plocha

stoka A

6

Heřmánkovice

244/2

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

125

ostatní plocha

stoka A

7

Heřmánkovice 2534/13

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

624

ostatní plocha

stoka A,
B, C, D, E

8

Heřmánkovice 2534/19

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

21

ostatní plocha

stoka A

9

Heřmánkovice

2572

146

ostatní plocha

stoka B

10 Heřmánkovice

246/3

337

zahrada

stoka B

11 Heřmánkovice

200

322

ostatní plocha

stoka C

12 Heřmánkovice

199

482

ostatní plocha

stoka C

282

zastavěná
plocha a
nádvoří

stoka C

480

zastavěná
plocha a
nádvoří

stoka D

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice
Drašnarová Milena, č. p. 300,
54984 Heřmánkovice,
101
Habartová Nela, č. p. 300,
54984 Heřmánkovice
OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice
SJM Mikulenka Rostislav a
Mikulenková Marie Ing., č. p. 276
270, 54984 Heřmánkovice
SJM Mikulenka Rostislav a
Mikulenková Marie Ing., č. p. 276
270, 54984 Heřmánkovice

13 Heřmánkovice

st. 395

14 Heřmánkovice

st. 61

15 Heřmánkovice

758/5

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

135

ostatní plocha

stoka E

16 Heřmánkovice

761/1

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

324

ostatní plocha

stoka E

OBEC HEŘMÁNKOVICE, č. p.
10001
215, 54984 Heřmánkovice

758

ostatní plocha

stoka E

17 Heřmánkovice 2534/11

Sádecký Josef, č. p. 276,
54984 Heřmánkovice

102
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