
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Hanušovice - výstavba kanalizace ID_OP: MO100032

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

03720 Hanušovice 40152000 Branná po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
531361 Pivovar Holba Hanušovice ČOV Morava 325.6000 -565152.032 -1067421.3

Město má v současné době vybudovaný převážně jednotný systém veřejné kanalizace. U bytových jednotek jsou vybudovány různé
kanalizační systémy a to podle data, kdy byly realizovány. U starší zástavby to je dešťová kanalizace odvádějící vody z přepadů
septiků. U novější zástavby je to oddílná kanalizace s domovními čistírnami a  biologickými septiky. Pro nejnovější zástavbu 134
b.j. je to oddílná kanalizace ukončená v balené čistírně odpadních vod 2 BC-90 s kapacitou 131 m3/den. Splašková kanalizace má
dnes délku 1.920 m, dešťová kanalizace pak 3.820 m. Celková délka kanalizačních systémů (jednotného i oddílného) je 9,95 km.
Recipientem odpadních vod je Hanušovický potok a toky Branná a Morava. Čištění splaškových odpadních vod je zajištěno
společně z odpadní vodou z pivovaru Hanušovice na ČOV Hanušovice . Kapacita čistírny odpadních vod, na které jsou čištěny i
průmyslové odpadní vody, je 2311 m3/den. Vyprodukovaný kal je vyvážen na skládku. Recipientem vyčištěných odpadních vod je
řeka Morava.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Ve městě bude dobudována oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 1200 m. Předpokládá se řešení splaškové
kanalizace pro bytovky situované ve spodní a střední části sídla.  Je také navržena dostavba splaškové kanalizace v horní části
města v délce 3550 m podél Hanušovického potoka.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2014

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:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


