KANALIZAČNÍ

ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu
na území městské části Praha – Běchovice
v povodí čistírny odpadních vod

Běchovice
1.Dodatek

Zhotovitel kanalizačního řádu a

Provozovatel kanalizace

správce kanalizace pro veřejnou potřebu

pro veřejnou potřebu

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Žatecká 110/2, Praha 1
www.pvs.cz

Pražské vodovody
a kanalizace, a.s.
Pařížská 11, Praha 1
www.pvk.cz

Provozovatel ČOV

Framaka s. r.o
Podnikatelská (areál VÚ Běchovice)
190 11 Praha - Běchovice
www.framaka.cz
červenec 2012

Identifikační údaje:
Vlastník vodního díla:

Hlavní město Praha, zastoupené
Magistrátem hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město
IČ: 000 64 581

Správce a zhotovitel KŘ:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 01, Praha 1
telefon: 251 170 111
IČ: 256 56 112
www.pvs.cz
Vypracovala: Ing. Monika Matúšková
e-mail: matuskovam@pvs.cz

Provozovatel ČOV a kanalizace ve VÚ : Framaka s. r.o
Podnikatelská (areál VÚ Běchovice)
190 11 Praha - Běchovice
tel. 420 602668352
IČ : 45272204
www.framaka.cz

Provozovatel kanalizace :

Sídlo společnosti dle Obchodního rejstříku:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pařížská 11
110 00 Praha 1
IČ: 256 56 635
www.pvk.cz
korespondenční adresa:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971 Praha 10, 102 00

Správce vodního toku:

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava,
Grafická 36, Praha 5, 150 21

Příslušný vodoprávní orgán:

Úřad městské části Praha 21 – Újezd na Lesy
Odbor životního prostředí a dopravy
Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd na Lesy

Výškopisný systém:
Polohopisný systém:

Balt po vyrovnání
TSK
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Správce kanalizace pro veřejnou potřebu, dále jen „ veřejné kanalizace“, jímž je Pražská
vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS), vypracoval tento 1. Dodatek ke Kanalizačnímu
řádu, na žádost producenta průmyslových odpadních a provozovatele kanalizace ve VÚ –
Framaky, s.r.o.
Kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do splaškové a jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí čistírny odpadních vod v Městské části Běchovice,
která je ve vlastnictví hl.m. Prahy a v provozování firmy FRAMAKA, s.r.o. Kanalizace pro
veřejnou potřebu v obci Běchovice je v provozování Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
(dále jen PVK) a kanalizace a přivaděč z areálu výzkumných ústavů je v provozování firmy
FRAMAKA, s.r.o. Rozsah povodí čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), je znázorněn
v příloze č. 2.

ČOV a oddílná kanalizace v obci Běchovice je ve vlastnictví hl.m.Prahy,

majitelem jednotné kanalizační sítě v areálu VÚ a přivaděče na ČOV je firma FRAMAKA,
s.r.o. (dále jen Framaka).
Platnost Kanalizačního řádu
Novela Kanalizačního řádu byla schválena rozhodnutím Odboru životního prostředí a
dopravy úřadu Městské části Praha 21, pod č.j. SZ/UMCP21/09491/2009/OŽPD/Šve/R
dne 8.12.2009
platí do 31.12.2019

1. Dodatek Kanalizačního řádu
1.Dodatek Kanalizačního řádu byl schválen rozhodnutím Odboru životního prostředí a
dopravy úřadu Městské části Praha 21, pod č.j. UMCP21/09636/2012/OŽPDúGur dne
11.9.2012 s platností do 31.12.2019.
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Producent průmyslových odpadních vod žádající změnu:

Soukromá Galvanovna, Aleš Kvíčala, Jindřich Švestka, Areál VÚ Běchovice,
Podnikatelská 578, 190 11 Praha 9

Nikl - Ni
max (mg/l)
0,5

Závod

Přípojka

RAS
max (mg/l)

Soukromá Galvanovna

1

5000

Závěr
Tento 1. dodatek Kanalizačního řádu je vypracována dle požadavku výše uvedeného
vyjmenovaného producenta. Jde o jediného vybraného producenta odpadních vod, kterému byly
stanoveny individuální limity pro kvalitu vypouštěných odpadních vod a platí pro něj upravené
limity znečištění dané výše uvedenou tabulkou. Ostatní závazné limity znečištění jsou dané
tabulkou č1.platného Kanalizačního řádu.
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