
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Holešov - výstavba a rekonstrukce kanalizace ID_OP: MO100038

Typ opatření: Výstavba a rekonstrukce kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

02745 Dobrotice 40776000 Rusava po soutok s tokem Roštěnka
04105 Všetuly 40776000 Rusava po soutok s tokem Roštěnka
09210 Martinice 40793090 Mojena po ústí do toku Morava
13605 Přílepy 40793090 Mojena po ústí do toku Morava
19778 Žopy 40776000 Rusava po soutok s tokem Roštěnka
41244 Holešov 40776000 Rusava po soutok s tokem Roštěnka

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521351 VaK Kroměříž - Holešov ČOV Rusava 11.80000 -529144 -1153018
522131 VaK Kroměříž - Přílepy VK Mojena 18.95000 -525454.643 -1155098.5
523341 VaK Kroměříž - Žopy VK Rusava 16.60000 -525165.841 -1151907.5

Holešov: V Holešově je v současné době vybudovaný ucelený systém jednotné kanalizace. Na kanalizačních sběračích jsou
odlehčovací komory do řeky Rusava. Tato kanalizace byla budována postupně a je v odlišném technickém stavu. Odpadní vody
jsou přiváděny na městskou ČOV Všetuly (Holešov). Celková délka kanalizační sítě je 20 570 m o profilech DN 200 - 1900. Na
kanalizaci je napojeno  98% obyvatel.
Dobrotice: V místní části Dobrotice je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s.
Tuto kanalizaci je nutno doplnit o revizní šachty a uliční vpusti a v části tras přistoupit k rekonstrukci mělce uložených stok.
Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny kanalizací do vodoteče. Nová zástavba má vybudovány žumpy na
vyvážení. Centrální čištění odpadních vod zde není doposud vybudováno.
Všetuly: V lokalitě Všetuly je vybudovaná jednotná stoková síť z betonových popř. PVC trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s.
Tato kanalizace je v  dobrém technickém stavu a je nedílnou součástí stokové sítě města Holešov. Tato kanalizace je ukončena na
mechanicko-biologické ČOV Všetuly (Holešov), která je umístěna z části na k.ú. místní části Všetuly, z části na k.ú.místní části
Količín. ČOV je v majetku VaK Kroměříž a.s.
V současné době jsou na této ČOV čištěny odpadní vody z Holešova a Všetul. Z důvodů ukončení výroby v cukrovaru vznikla volná
kapacita na ČOV a je navrženo přivedení odpadních vod z místních částí Dobrotice, Žopy, (eventuelně Tučapy) a obcí Přílepy a
Martinice.
Martinice: V obci Martinice je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku obce. Tato kanalizace byla
budována v 60. - 80. letech a je v celkem dobrém stavu - chybí dešťové vpusti a revizní šachty. Ve východní části obce nelze
napojit starou zástavbu na kanalizaci (je nutno zde vybudovat novou splaškovou).
Přílepy: V obci Přílepy je vybudovaná kanalizace jednotné soustavy z betonových a kameninových trub, která je v majetku VaK
Kroměříž a.s.
Žopy: V lokalitě Žopy je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku VaK Kroměříž a.s. Centrální čištění
odpadních vod není doposud vybudováno.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Z územního a regulačního plánu města je patrno několik lokalit určených k zástavbě bytového fondu a tím k budování splaškových
kanalizací. Jedná se především o rozsáhlou lokalitu „Za Kozrálovem“, která se nachází částečně na k.ú. Všetuly a částečně na k.ú.
Holešov. Reálněji lze hodnotit lokality „Pod Želkovem“, „Sadová“ a „Květná“. Kromě lokality „Květná“ a „Sadová“ je třeba uvažovat v
těchto částech města s oddílnou kanalizací. S ohledem na lokalitu „Sadová“ a připojení obce Přílepy navrhuje se v této části města
zesílení sítě propojem v úseku „Wastex – ubytovna ČP“.
Návazně na připojení MČ Dobrotice a Žopy do kanalizační sítě města nutno zrekonstruovat (zesílit) stávající stoku v prostoru
„Střelnice“ s napojením na nový levobřežní sběrač.
Z pohledu připojení Tučap, Prusinovic a lokality „Pod Želkovem“ se navrhuje levobřežní sběrač v úseku „most Tučapská – shybka
Novosady“.
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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: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah
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