
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Hrušovany nad Jevišovkou - intenzifikace ČOV, dostavba a
rekonstrukce kanalizace

ID_OP: DY100004

Typ opatření: Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 2,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

04880 Hrušovany nad Jevišovkou 41260000 Jevišovka po ústí do toku Dyje

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
513051 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovka 4.800000 -617061,443 -1200128,2

V celém městě je vybudována jednotná kanalizační síť, na niž je napojena většina obyvatel obce. Na kanalizaci jsou 2 čerpací
stanice. Stávající kanalizace z cca 20 % je ve špatném technickém stavu.
Odpadní vody z města jsou odváděny na stávající ČOV, jejíž projektovaná kapacita je 3500 EO, a která byla vybudována v roce
1991. Jde o ČOV typu Sigma-Prefa.
Současně s uvažovaným rozšiřováním a doplňováním kanalizační sítě je nutná intenzifikace ČOV, nyní již fyzicky i technologicky
zastaralé a pracující na hranici svých možností.
Provozovatel: obec

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Kanalizaci, která je ve špatném technickém stavu, je nutno rekonstruovat. Splašková kanalizace chybí na jihu města pod
Jevišovkou, kde je obytná a průmyslová zóna. Bude zde vybudována jednotná kanalizační síť s odvedením odpadních vod (výtlak)
na stávající ČOV Hrušovany.
ČOV v současní době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích BSK5,
CHSK, Ncelk, Pcelk. Je nutná intenzifikace části ČOV a její rozšíření o nitrifikaci a denitrifikaci a vyřešení kalové koncovky (nyní
pouze kalová pole).
Výstavba kanalizace i rekonstrukce ČOV byla zařazena do RPI.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2009

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opatření

Provozovatel: Město Hrušovany

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


