
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

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

ID_OP: MO100063

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

17767 Velehrad 40872000 Salaška po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
522411 SVK Uherské Hradiště - Velehrad ČOV Salaška 4.650000 -540731.695 -1177386.7

V obci Velehrad je jednotná kanalizační síť, která tvoří s kanalizační sítí obce Modrá jeden celek zakončený čistírnou odpadních
vod pod těmito obcemi. Nejstarší část kanalizace obce Velehrad je v okolí katedrály. Odpadní vody z této části kanalizace jsou
vedeny pod recipientem Salaška do čerpací stanice (která je současně odlehčovací komorou), výtlačné potrubí nadchází Salašku a
je zaústěno do kmenové stoky. Kromě těchto vod jsou přečerpávány ještě odpadní vody ze severní části obce Velehrad. Na
stávající kanalizační systém jsou napojeny téměř všechny nemovitosti. Malá část obyvatel je zaústěna do žump na vyvážení.
Většina stok je vybudována z betonových trub, novější stoky na SZ obce Velehrad jsou z trub kameninových a nejnovější stoky
(výtlaky) jsou z PVC trub.
Čistírna odpadních vod je typu Sigma Prefa (technologie dvoustupňového aerobního biologického čištění). ČOV byla vybudována v
r. 1991 a v r. 1992 byla uvedena do trvalého provozu.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V obci Velehrad je výhledově uvažováno s doplněním stávající sítě jednotné kanalizace a rekonstrukcí stávajících kanalizačních
stok v areálu církevního okrsku Arcibiskupství Olomouckého, které nevyhovují pro odvádění splaškových odpadních vod a kterými
je na ČOV přiváděno značné množství balastních vod. Obnova rybníka si vyžádá přeložku stávajícího přivaděče na ČOV. Na
stávající ČOV bude rekonstruována technologická část.
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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

Oblast povodí Moravy


