
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Vlčnov - výstavba ČOV a kanalizace ID_OP: MO100080

Typ opatření: Výstavba ČOV a kanalizace ID_KO: 1,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

18389 Vlčnov 40922000 Olšava po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521131 SVK Uherské Hradiště - Vlčnov VK Vlčnovský p. 4.300000 -529490.858 -1188278.4

V obci Vlčnov je vybudována jednotná kanalizační síť, která byla postavena v letech 1946-47 a další úseky pak kolem roku 1977. V
majetku SVK a.s. Uherské Hradiště je převážná část stok. Stav stávající kanalizace je převážně dobrý. V obci hospodaří
zemědělské družstvo VOD Vlčnov (bez odpadní vody z výroby). Základní škola v obci má vlastní ČOV.
Do kanalizace jsou po předchozím předčištění v septicích napojeny odpadní vody od podstatné části obyvatel, zbývající OV jsou
likvidovány v žumpách na vyvážení. Celková déla kanalizace v obci je 13 740 m (DN300 - 600) a napojeno je  90 % obyvatelstva.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V obci Vlčnov je uvažováno s doplněním a propojením stávající jednotné kanalizace tak, aby veškeré odpadní vody byly odvedeny
pod obec. Protože je velká část kanalizace v obci v dobrém technickém stavu a jsou sem napojeni téměř všichni obyvatelé obce, je
výhodné zachovat stávající systém jednotné kanalizační sítě. Páteřní pravobřežní stoka bude rekonstruována.
Pro obec Vlčnov je navržena vlastní ČOV umístěná v prostoru pod obcí na katastrálním území obce Veletín.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 31.12.2010

http://www.vlcnov.cz/obcasnik/view.php?nazevclanku=zprava-o-posouzeni-
a-hodnoceni-nabidek-cov-a-kanalizace&cisloclanku=2007040009

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: SVK a.s. Uherské Hradiště

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy

http://www.vlcnov.cz/obcasnik/view.php?nazevclanku=zprava-o-posouzeni-

