
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Uherský Ostroh -rekonstrukce a dostavba kanalizace,
rekonstrukce ČOV

ID_OP: MO100056

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

17311 Kvačice 40924090 Okluky po ústí do toku Morava
17312 Ostrožské Předměstí 40924090 Okluky po ústí do toku Morava
17313 Uherský Ostroh 40939110 Morava po soutok s tokem Radějovka

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521161 SVK Uherské Hradiště - Uherský Ostroh ČOV Morava 145.0000 -544261,381 -1190340,5

Město Uherský Ostroh má stávající jednotnou kanalizační síť. V majetku SVK a.s. Uherské Hradiště je větší část kanalizačních
stok. Kanalizační síť byla vybudována z betonových trub (starší části z r. 1929), železobetonových trub (výstavba z r. 1967, 1982) a
PVC trub (z r. 1992-93). Na kanalizační síti jsou odlehčovací komory se šoupátkovými šachtami na odlehčovacích stokách,
uzavřením šoupátka je kanalizační síť chráněna proti vnikání vody z Okluky při vyšším stavu vody ve vodním toku. V kanalizačním
systému je čerpací stanice. Kanalizační sítí jsou veškeré odpadní vody odvedeny na stávající ČOV situovanou na JZ okraji města
Uherský Ostroh na pravém břehu Moravy.
ČOV je mechanicko-biologická s prodlouženou aerací a současnou aerobní stabilizací kalu.
Místní část Kvačice má jednotnou kanalizační síť z převážné části  v majetku SVK a.s. Uherské Hradiště. Kanalizace v této lokalitě
je z betonových a železobetonových trub a byla vybudována převážně v 70. letech.
Odpadní vody přiváděné touto kanalizací jsou přečerpávány přes vodoteč Okluku a jsou napojeny na kanalizační síť Uherského
Ostrohu a likvidovány na ČOV Uherský Ostroh. Na kanalizaci Uherského Ostrohu jsou napojeny splaškové odpadní vody od
podstatné části obyvatel, zbývající část obyvatel má ve funkci septiky.
Ostrožské Předměstí má stávající jednotnou kanalizační síť z větší části v majetku SVK a.s. Uherské Hradiště. Materiálem stok je
většinou beton (stoky z r. 1929, 1958), železobeton (1967, 1970, 1990) a úsek z PVC trub (1994-95). Na kanalizační síti jsou
odlehčovací komory se šoupátkovými šachtami na odlehčovacích stokách, uzavřením šoupátka je kanalizační síť chráněna proti
vnikání vody z Okluky při vyšším stavu vody ve vodním toku. V kanalizačním systému je několik čerpacích stanic. Podstatná část
OV je vedena kanalizační sítí na ČOV situovanou na jihozápadním okraji města Uherský Ostroh na pravém břehu Moravy. Část
obyvatel má ještě ve funkci septiky a zbývající žumpy s odvozem.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Uherský Ostroh - Kanalizační síť bude doplněna o nové úseky jednotné kanalizace. Postupně bude probíhat odpojení septiků a
žump, aby veškeré odpadní vody byly odvedeny na ČOV Uherský Ostroh.
- jednotná kanalizace DN300-400, délka cca 340m
ostatní místní části - výhledově bude provedeny rekonstrukce nevyhovujících stok a systém bude doplněn novou větví jednotné
kanalizace.
Postupně bude probíhat odpojení septiků a žump, aby veškeré odpadní vody byly odváděny na ČOV Uherský Ostroh.
- jednotná kanalizace DN300, délka cca 330m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 1920m. Na ČOV bude doplněno chemické srážení fosforu.

Oblast povodí Moravy
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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: Slovácké vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah
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