
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Březolupy - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba
kanalizace

ID_OP: MO100096

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

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

01459 Březolupy 40868000 Březnice po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
522701 SVK Uherské Hradiště - Březolupy VK Březnice 10.00000 -528819,842 -1176422,6
523961 Obec Březolupy VK Březnice 10.01000 -528439 -1176079

V obci hospodaří zemědělské družstvo Jasenová (žumpa) a kožedělná provozovna DPK Zlín (neprodukuje technologické odpadní
vody). V obci je vybudována jednotná kanalizace téměř ve všech ulicích, stoky jsou zaústěny do potoka (celkem 19 výustních
objektu). Kanalizační stoky byly budovány většinou z betonových trub, v poslední době pak z PVC trub.
Výstavba kanalizace probíhala po etapách - nejstarší úseky jsou z r. 1948, další úseky byly postaveny r. 1966 a 1975 a nejnovější
část (v západní části obce) je z r. 1993. Menší část stok je v majetku SVK a.s. Uherské Hradište.
Údaje o kanalizaci - délka kanalizace je cca 8960 m DN300-600, 75 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V obci bude vybudován pravobřežní a levobřežní sběrač, do něhož budou zaústěny stávající stoky, část těchto stok bude
rekonstruována. Dále budou dobudovány uliční stoky a stoky v těch ulicích obce, kde budou stávající stoky využity k odvádění
extravilánových vod přímo do vodoteče. Pod obcí je navrhována mechanicko-biologická ČOV.
Orientační výměry :
- jednotná kanalizace DN300-600, délka cca 4720m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 1150m
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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: SVK a.s. Uherské Hradiště

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Moravy


