
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Huslenky - dobudování kanalizace ID_OP: MO100017

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

04976 Huslenky 40476000 Zděchovka po ústí do toku Vsetínská Bečva

V obci není vybudována  soustavná kanalizační síť. Vybudovány jsou pouze jednotlivé krátké stoky jednotné kanalizace. Stoky jsou
vyústěny do vodotečí protékajících obcí. Kanalizace je ve správě obce. Odpadní vody jsou likvidovány převážně v septicích, část
OV je vypouštěna bez předčištění přímo do vodoteče, nebo žumpách s přepadem do toku nebo do kanalizace.
Areál zemědělské výroby má vybudovány jímky na vyvážení, do kterých jsou zaústěny veškeré odpadní vody. Ty jsou pak znovu
zemědělsky využívány.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V obci Huslenky je navržena nová splašková kanalizační síť napojená na páteřní splaškový kanalizační sběrač v níže položené obci
Hovězí. V Hovězí bude centrální ČOV dimenzována pro cca 3600 EO.
Pro lokalitu „Škrádný“ je navržená nová lokální ČOV pro cca 50EO.
U objektů, které nemohou být napojeny na centrální čistírnu OV z důvodu nevhodného výškového umístění nebo pro neúměrně
velkou vzdálenost od veřejné kanalizace, budou OV jímány v žumpách s vyvážením na ČOV, popřípadě likvidovány v domovních
čistírnách OV nebo čerpány do kanalizace. Stávající kanalizace v obci bude využívána jako dešťová.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Škrádný návrh vlastní ČOV - zde není zohledněno

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: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


