
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Loštice - dostavba kanalizace ID_OP: MO100075

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

08688 Loštice 40316000 Třebůvka po ústí do toku Morava
08689 Žádlovice 40316000 Třebůvka po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
532501 ŠPVS Šumperk - Loštice, ČOV Třebůvka 3.900000 -568166,851 -1102493,8

Loštice - stoková síť pokrývá téměř celé území města a tvoří 11 samostatných celků původně vyústěných do recipientu. V
současné době probíhá postupné dobudování splaškové kanalizace v centru obce. Dále je vybudována stoka na levém břehu
Třebůvky, která propojuje všechny odlehčovací objekty a slouží jako přívod k ČOV. Celková délka kanalizační sítě je zhruba 10.300
m.  V obci je nově vybudovaná čistírna odpadních vod o vydatnosti 438 m3/d.
Žádlovice - sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v
septicích, biologických septicích, resp. shromažďovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je potok Podhrádek.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Narvhované opatření je součástí projektu Horní Pomoraví II - Loštice 5B - doplnění kanalizace. Popis stavby: vybudování nové
splaškové kanalizace v pravobřežní části města Loštice a v ul. U Rybníka, ul. U Valchy a v místní části Žádlovice, dále vybudování
stoky nové jednotné kanalizace v ul. Palackého, ul. Nová a části ul. Moravičanská a vyřešení problematiky zamezení nátoku
odpadních vod do dešťové kanalizace v kanalizačním uzlu před školou (ul. Moravičanská). Stavba bude umístěna na k.ú. obcí
Loštice a Žádlovice.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2011

http://www.mu-
lostice.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=8688&id_org=8688&id=71279

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově
připoj. na kanal: Počet ČS:
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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
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