
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Morkovice-Slížany - rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_OP: MO100041

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

09926 Morkovice 40693000 Tištínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský potok
09927 Slížany 40693000 Tištínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský potok

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521301 VaK Kroměříž - Morkovice ČOV Morkovický p. 3.000000 -554186,676 -1158137,0
521302 Město Morkovice -  VK Morkovický p. 4.500000 -554145,387 -1159512,8

Morkovice: V obci Morkovice je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je z části v majetku VaK Kroměříž a.s. a
z části v majetku obce. Tato kanalizace byla budována od roku 1940 a je v neuspokojivém technickém stavu. Je mělce uložená,
netěsná, chybí revizní šachty a uliční vpusti nejsou dle platných norem.
Stávající výusti do Morkovického potoka jsou podchyceny novými stokami a zaústěny do mechanicko biologické ČOV ( kapacita
cca 3100EO) uvedené do zkušebního provozu v 6/2003. Odtok z ČOV je zaústěn do Morkovického rybníka, který představuje
dočišťovací stupeň. Součástí stavby ČOV bylo realizováno podchycení kanalizace ve Slížanech s čerpací stanicí a výtlačným
potrubím zaústěným do stávající kanalizace Morkovic a dále na ČOV.
Slížany: Ve Slížanech je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub, která je z části v majetku obce a z části v majetku
VaK Kroměříž a.s. Tato kanalizace byla budována po roce 1940  a je v neuspokojivém technickém stavu.
Stávající výusti do potoka Tištínka jsou podchyceny novou stokou DN400 se zaústěním do čerpací stanice s hrubým předčištěním.
Přečerpání OV výtlačným potrubím do stávající sítě Morkovic a dále na ČOV Morkovice.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Morkovice: V obci Morkovice je zatím počítáno s využitím stávající jednotné kanalizace, je však nutno uvažovat s rekonstrukcí
nejstarších úseků. Dále se navrhuje dobudování dalších úseků zajišťujících odvedení OV ze stávajících i výhledově uvažovaných
zástaveb. Orientační výměry: jednotná kanalizace DN300-400, délka cca 2070m, splašková kanalizace DN250-300, délka cca
550m, rekonstrukce jednotné kanalizace DN500, délka cca 400m
Slížany: Ve Slížanech se zatím počítá s využitím stávající jednotné kanalizace. Je však nutno uvažovat s její rekonstrukcí zejména
u nejstarších úseků. Bezprostředně je aktuální rekonstrukce stoky „N“. S další rekonstrukcí se ve výhledovém období do roku 2015
nepočítá. Orientační výměry : rekonstrukce jednotné kanalizace DN500, délka cca 250m.
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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

Oblast povodí Moravy


