
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Horní Bečva - Prostřední Bečva - rekonstrukce ČOV a
výstavba kanalizace

ID_OP: MO100044

Typ opatření: Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace ID_KO: 2,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

04216 Horní Bečva 40537000 Rožnovská Bečva po soutok s tokem Solánecký potok
13375 Prostřední Bečva 40537000 Rožnovská Bečva po soutok s tokem Solánecký potok

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
534051 Obec Horní Bečva ČOV (i Prostřední Bečva ) Rožnovská Bečva 29.00000 -474536.218 -1146238.7

V obci Horní Bečva je vybudovaná splašková kanalizace zakončená na ČOV ležící na k.ú. obce Prostřední Bečva a slouží k
likvidaci OV z obou obcí. Podstatná část splaškových vod je odváděna gravitačně, zbyla část je do kanalizace čerpána dvěma ČS.
Odlehlé usedlosti mají splaškové OV likvidovány v septicích a jímkách na vyvážení. Celková délka kanalizace je 13 570 m (DN
300 - 400). Délka výtlaků je 480 m (DN 80-100). 50% obyvatelstva je napojeno na kanalizaci. V obci Prostřední Bečva je v
současné době vybudován systém kombinované kanalizace napojený do stávající mech. biologické ČOV. Hlavní páteřní sběrač
procházející obcí odvádí OV na ČOV „Horní Bečva“, která je situována pod obcí Prostřední Bečva. Do kanalizace je napojena
splašková kanalizace z obce Horní Bečva. Stávající kanalizace je zatěžována neúměrně velkým množstvím balastních vod. U
ostatních nemovitostí obce jsou splaškové OV likvidovány zaústěním do  bezodtokových jímek na vyvážení nebo septiků s
přepadem napojeným do recipientu.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V částech obce Horní Bečva  Za Valaškou, Na Lůkách, Košařiska, Liščí, Pod červencem a Mečůvka bude doplněna splašková
kanalizace, která bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v obci. OV tak budou svedeny na stávající ČOV Horní Bečva,
která je situována pod obcí Prostřední Bečva. V obci Prostřední Bečva bude kanalizace doplněna o nové úseky splaškové
kanalizace. Ve východní části obce budou splaškové OV svedeny do nové ČS, odkud budou čerpány do gravitační kanalizace.
Odvádění splaškových OV z odlehlejších lokalit by znamenalo neúměrně velké investiční náklady, proto je uvažováno se
zachováním stávajícího systému likvidace odpadních vod. Součástí nově budovaných nemovitostí budou nové domovní ČOV.
Výhledově se uvažuje s napojením kanalizace ze Solance pod Soláněm. Dále bude rekonstruována ČOV. Jedná se o tyto části:
zakrytí uskladňovací nádrže na kal, doplnění provzdušňování pro aerobní stabilizaci kalu,  doplnění zařízení na zahuštění kalu,
instalace zařízení na chemické srážení fosforu, vybudování měrného objektu na odtoku, doplnění řídící systém s dálkovým
přenosem na dispečink do Vsetína. Horní a Prostřední Bečva jsou součástí projektu Čistá Bečva (ISPA).
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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:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


