
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Slavičín - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba
kanalizace

ID_OP: MO100059

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

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

15007 Hrádek na Vlárské dráze 42020230 Říka po ústí do toku Vlára
41219 Slavičín 42020230 Říka po ústí do toku Vlára

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521591 VaK Zlín -  Slavičín, Hrádek ČOV Říka 3.500000 -506659,579 -1182786,5
524011 Město Slavičín VK-Divnice Říka 2.800000 -504667 -1182215
524012 Město Slavičín VK-Nevšová Říka 11.20000 -509479 -1179264

Slavičín Hrádek: V místní části Slavičín Hrádek na Vl. dráze je převážně vybudována dešťová kanalizace, v současnosti je
postupně rekonstruována na jednotnou kanalizaci. Ta je napojena na kanalizační sběrač do ČOV Slavičín, která se nachází na
východním okraji zástavby Hrádku. Odpadní vody z některých nemovitostí jsou dále likvidovány v septicích nebo žumpách s
přepadem do dešťové kanalizace nebo přímo do vodoteče. ČOV Slavičín Hrádek byla realizována v 2.polovině devadesátých let.
ČOV byla koncipována zejména pro odstraňování organického znečištění. Některé stavební i
technologické části jsou fyzicky dožité a ČOV vyžaduje celkovou rekonstrukci a intenzifikaci. Slavičín:  Ve Slavičíně je vybudována
jednotná stoková síť, na kterou je napojena převážná část zástavby. V některých částech města však soustavná stoková síť není a
nemovitosti jsou odkanalizovány přes septiky nebo jsou i OV vypouštěny do recipientů přímo bez čištění.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Slavičín Hrádek:  Stávající kanalizační síť místní části Hrádek na Vlárské dráze bude doplněna několika novými stokami jednotné
kanalizace. Stokou A 4-5-1 bude provedeno odkanalizování obytných domů v ul. Družstevní a stokou C2 budou odkanalizovány
bytové domy v ulici Divnická. Rozsah stavby : Potrubí DN 250, 445 m. V rámci rekonstrukce ČOV bude provedena zejména
rekonstrukce stávající linky dvoustupňového čištění na jednostupňovou aktivaci tj. nitrifikaci s předřazenou denitrifikací. Dále bude
součástí stavby rekonstrukce kalového hospodářství včetně výstavby odvodňování
kalu a doplnění měření a řídicího systému ČOV. Slavičín: V rámci předmětného projektu bude provedeno doplnění stávajícího
systému jednotné kanalizace novými stokami jednotné a splaškové kanalizace tak, aby lokality stávajících
nemovitostí, které jsou situovány uvnitř městské zástavby, byly odkanalizovány. Jedná se o odkanalizování rodinných domků na
ulici Cihlářská (B 14, B 16) a na ulici Sedlářská. Nemovitosti, které není možno napojit gravitačně na kanalizační síť, budou
odkanalizovány s využitím čerpacích stanic a výtlačných potrubí. Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího kmenového sběrače
ve Slavičíně (A). Rozsah stavby : Potrubí DN 250 – 400 1 245 m.

Oblast povodí Moravy
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Předpokládané datum dokončení stavby: 31.12.2010

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: Zlínská vodárenská a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


