
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Hošťálková - Ratiboř - výstavba kanalizace ID_OP: MO100046

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

04605 Hošťálková 40511000 Ratibořka po soutok s tokem Štěpková
13984 Ratiboř 40515000 Ratibořka po ústí do toku Vsetínská Bečva

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
534511 Obec Ratiboř ČOV Ratibořka 0.500000 -501645 -1151060
534681 Obec Hošťálková - ČOV Ratibořka 4.000000 -505071 -1152202

V obci Hošťálková je vybudována kombinovaná kanalizace, která je napojena do stávající ČOV typu zastropených SBR reaktorů ve
východní části obce, uvedenou do provozu v roce 2002. V současnosti je na ČOV odkanalizována pouze východní a střední část
obce. V západní části obce se nacházejí krátké úseky jednotné kanalizace, OV jsou zde likvidovány v septicích s odtokem do
kanalizace a následně do recipientu nebo v bezodtokových jímkách na vyvážení. Celková délka kanalizace je 10 350 m (DN 250,
300) a 70 % obyvatel je napojeno na tuto kanalizaci. V obci Ratiboř byla v letech 2002-2003 vybudována nová jednotná kanalizace
zakončena na ČOV typu Walter, která se nachází ve východní části obce. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Ratibořka.
Kanalizace svým rozsahem pokrývá téměř celou obec. Celková délka kanalizační sítě v obci je 11 650 m v profilech DN 250 - 600.
Na kanalizaci je napojeno 90 % obyvatelstva.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V západní části obce Hošťálková se dobuduje splašková kanalizace s napojením do stávajících stok.V části obce Ratiboř, v
místech kde je stávající kanalizační systém zatěžován neúměrným množstvím balastních vod, bude stávající jednotná kanalizace
ponechána jako dešťová a pro odvedení splaškových OV bude vybudována nová splašková kanalizace.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

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 Vsetín, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


