
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Tovačov - rekonstrukce kanalizace ID_OP: MO100089

Typ opatření: Rekonstrukce kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

41457 Tovačov II-Annín 40641030 Blata po ústí do toku Morava
41458 Tovačov I-Město 40440000 Morava po soutok s tokem Bečva

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
531821 VaK Přerov -Tovačov ČOV Mlýnský náhon 0.900000 -546095,955 -1140498,1

Město Tovačov leží mezi Hradeckým a Skašovským rybníkem, z jihovýchodu město obtéká Mlýnský náhon, z jihozápadu pak potok
Splavská. Město leží ve 2. vnějším PHO vodního zdroje. Ve městě hospodaří zemědělské družstvo ZD Tovačov a AGRO, které
mají žumpy s odvozem, dále jsou zde provozovny SJUKO - mlýn, TOPOS a Rybářství, které mají splaškové odpadní vody
odvedeny do veřejné kanalizace, technologické vody neprodukují. V Tovačově je stávající jednotná kanalizace, která byla
vybudována postupně - nejstarší část kolem roku 1920 v centru města, novější část z roku 1942 a 1960 z železobetonových trub a
trub PVC. Technický stav kanalizace je vyhovující, pouze v okrajových částech města, střed města má kanalizaci nevyhovující
(nutná rekonstrukce). V roce 2000 bylo zrealizováno napojení lokality Zvolenov (35 EO) na kanalizační síť Tovačova. Do kanalizace
je přímo napojeno cca 80 % obyvatel, přes septiky pak 15 % obyvatel. Jímky na vyvážení má 5 % obyvatel. Pod městem je
stávající čistírna odpadních vod, po vyčištění je voda vypouštěna do Mlýnského náhonu. ČOV byla postavena v roce 1980, v roce
2003 byla dokončena její rekonstrukce (3750 EO). Kaly jsou zahušťovány v uskladňovací nádrži a odváženy na ČOV Přerov.
Vyústění je do melioračního kanálu 1 km nad vyústěním do Bolelouckého náhonu.
V místní části Anníně je vybudována nová splašková kanalizace s výtlakem na síť města Tovačov. V městské části Tovačova -
Annín působí stavební firma TOPOS s.r.o., která má technologické vody vyústěny přes zemní filtr do potoka Blata.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Stávající systém odkanalizování města Tovačov je vyhovující zůstane zachován i do budoucna. V návrhovém období bude nutno
předpokládat postupnou rekonstrukci starších nevyhovujících úseků kanalizace zejména ve středu města (DN 300 – 1500).
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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:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


