
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Vnorovy -rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_OP: MO100082

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

18419 Lidéřovice 40939080 Velička po ústí do toku Morava
18420 Vnorovy 40939080 Velička po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
521071 VaK Hodonín - Vnorovy ČOV Velička 2.100000 -551865.726 -1196950.7

V obci Vnorovy byla budována kanalizace v návaznosti na bytovou výstavbu jako jednotná. Stoky jsou betonové, železobetonové o
profilech DN 200, 300 až 1000. Největší hloubka uložení je 4,5 m. Hlavní kostru tvoří kmenové stoky na něž navazují další uliční
stoky. Vyústění stávající kanalizace je provedeno 6 ks výustmi.
Čistírna odpadních vod je vybudována v severozápadní části obce na pravém břehu Vnorovského potoka, je mechanicko-
biologická. V roce 2000 byla uvedena do trvalého provozu. Na ČOV Vnorovy je napojena i místní část  Lidéřovice.
V obci Lidéřovice byla budována kanalizace v návaznosti na bytovou výstavbu jako jednotná. Stoky jsou betonové, železobetonové
o profilech DN 200, 300 až 1000. Největší hloubka uložení je 4,5 m. Hlavní kostru tvoří kmenové stoky na něž navazují další uliční
stoky. Vyústění stávající kanalizace je provedeno 6 ks výustmi. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Vnorovy.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Vnorovy: Navrhuje se vybudovat nové stoky splaškové zejména v severní části obce. V jižní části budou využity stávající stoky pro
odvádění směsi dešťových a splaškových odpadních vod.
V místní části Vnorovy – v Lidéřovicích v místě průjezdné komunikace bude stávající kanalizace rekonstruována.
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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: VaK Hodonín

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


