
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Hluk - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV ID_OP: MO100035

Typ opatření: Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

03990 Hluk 40924090 Okluky po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521171 SVK Uherské Hradiště - Hluk ČOV Okluky 13.10000 -534795.898 -1191253.3

Ve městě je vybudována jednotná kanalizace pokrývající až na výjimky celé město. Kanalizační síť ve městě byla budována
postupně v r. 1939, další etapa výstavby byla v 70. letech - zde bylo použito betonových trub; poslední fáze výstavby v r. 1998 -
kanalizace z PVC trub. V majetku SVK a.s. Uherské Hradiště je asi polovina kanalizačních stok. Stav sítě je převážně dobrý.
Kanalizační síť obce je zakončena na ČOV. Tato mechanicko-biologická ČOV (s nitrifikací, denitrifikací a biologickým
odstraňováním fosforu) OMS Walter je v provozu od r. 1997. Kal je odvodňován pomocí mobilní odstředivky.
Podstatná část obyvatel je napojena přímo do kanalizace, část ještě nemá odpojeny septiky. Malá část obyvatel odvádí OV do
jímek na vyvážení. Celková délka kanalizace v obci je 23 570 m v profilu DN300 - 1000. 95% obyvatel je napojeno na veřejnou
kanalizaci.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Postupně bude probíhat rušení žump a septiků a následné přímé přepojování OV do systému stávající jednotné kanalizace.
Kanalizační síť bude doplněna novými stokami jednotné kanalizace. Na ČOV bude doplněno chemické srážení fosforu.
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žádné info o financích v PRVKÚK.

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


