
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Buchlovice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba
kanalizace

ID_OP: MO100009

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

01562 Buchlovice 40924230 Dlouhá řeka po ústí do toku OR Moravy, Vnorovy - Uh. Ost

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521091 SVK Uherské Hradiště - Buchlovice ČOV Buchlovický p. 1.200000 -545913.068 -1179381.6

V katastru obce jsou Lázně Smraďavka s vlastní ČOV. V letním období jsou zde tábory s celkovou kapacitou cca 300 osob,
splaškové odpadní vody jsou odváděny do jímek na vyvážení. Výhledově je  uvažováno s vybudováním městských lázní s
lázeňským domem a s vyšší ubytovací kapacitou.
V obci je vybudována stávající jednotná kanalizační síť, která je ukončena na ČOV. Kanalizační stoky jsou vybudovány většinou z
betonových a PVC trub postupně v letech 1942 - 1997. Větší část stok je v majetku SVK a.s. Uherské Hradiště. (SVK a.s. všechny
stoky v obci provozuje). Do kanalizace jsou zaústěny splaškové odpadní vody z většiny nemovitostí v obci, menší část splaškových
vod je předčišťována v septicích nebo je likvidována odvozem ze žump.
Stávající ČOV se nachází pod obcí na levém břehu Buchlovického potoka. Před ČOV je instalován vírový separátor. ČOV byla
uvedena do trvalého provozu v r. 1995.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Prvotním úkolem je odpojení septiků a žump a odvedení všech splaškových odpadních vod na ČOV. Stávající kanalizační stoky,
které nejsou v dobrém technickém stavu, budou rekonstruovány.
V Lázních Smraďavka bude vybudována splašková kanalizace s přečerpáváním odpadních vod do kanalizační sítě Buchlovic.
Stávající ČOV lázní bude zrušena.  Pro sezónní produkci OV v množství 146 m3/den od 1267 osob v chatách a lázeňských
objektech bude nutné rozšířit stávající obecní ČOV. Na ČOV bude doplněno chemické srážení fosforu.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

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: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


