
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Lidečko - dostavba kanlizace ID_OP: MO100068

Typ opatření: Výstavba kanlizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL: 506

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

03458 Francova Lhota 40490000 Senice po soutok s tokem Pozděchůvka
07886 Lačnov 40490000 Senice po soutok s tokem Pozděchůvka
08367 Lidečko 40490000 Senice po soutok s tokem Pozděchůvka
15747 Střelná 40490000 Senice po soutok s tokem Pozděchůvka
17629 Valašská Senice 40490000 Senice po soutok s tokem Pozděchůvka

Lidečko - V obci Lidečko je vybudována nesoustavná jednotná kanalizace v majetku obce. V dolní části obce je vybudován
kanalizační sběrač, do kterého jsou zaústěny i místní vodoteče. Tento byl původně zamýšlen jako přívod na ČOV. Odpadní vody
jsou po individuálním předčištění v septicích vypouštěny do kanalizace. Nová zástavba má vybudovány bezodtokové jímky s
následným vyvážením (žumpy) nebo jsou osazeny malé domovní ČOV – cca 50 ks. Jednotná kanalizace je z betonových trub a je
v celkem dobrém technickém stavu (stoky z let 1965 - 1985).
Horní Lideč - V obci Horní Lideč je vybudována nesoustavná převážně jednotná kanalizace v majetku obce. V některých lokalitách
se vyskytují oddílné kanalizace. Na území obce se nachází tři menší čistírny odpadních vod. Masokombinát v obci má vlastní
biologickou ČOV pro čištění potravinářských odpadních vod. ČOV byla dokončena v r. 2002. Kapacita ČOV je 2368 EO. Na tuto
ČOV je napojeno i cca 100 obyvatel obce z nové zástavby “Mirošovská”, kde je vybudována oddílná kanalizace. Odtok z ČOV je z
ekologických důvodů veden do vodnatějšího toku Senice. Další ČOV se nachází v prostoru u obecního úřadu, kde je rovněž oddílný
kanalizační systém pro budovu obecního úřadu a přilehlých objektů občanské vybavenosti. ČOV pod OÚ je v majetku a správě ČD.
Je to biokontaktorová ČOV o kapacitě cca 250 EO, stáří ČOV 15 let. Menší biokontaktorová ČOV o kapacitě cca 50 EO se nachází
nad silnicí I/57. Byla postavena v souvislostí s rekonstrukcí drážních budov v první polovině 90 let. Ostatní odpadní vody
nenapojené na ČOV jsou po individuálním předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace. Nová individuální zástavba
má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením (žumpy) nebo jsou osazeny malé domovní ČOV – cca 30 ks. Jednotná
kanalizace je z betonových trub. Je v celkem dobrém technickém stavu (stoky z let 1940 - 1985). Nejstarší kanalizace je v kolonii
domků německé finanční stráže z válečného období. Nová oddílná kanalizace v lokalitě “Mirošovská” je z plastových trub. Oddílná
kanalizace u obecního úřadu je z betonových a kameninových trub. V obci není centrální čištění odpadních vod.
Francova Lhota - V části obce je vybudován kombinovaný kanalizační sytém. Dílčí části obce jsou odkanalizovány jednotnou
kanalizací, do které jsou zaústěny přepady ze septiků. Oddílnou kanalizací je odkanalizována řadová zástavba v dolní části obce.
Splašková kanalizace je zaústěna na ČOV (BČ-65-D cca 450 EO). Oddílnou kanalizací jsou rovněž odváděny OV splaškového
charakteru ze závodu PRODEX, splaškové vody jsou čištěny na ČOV (cca 120 EO). Samostatnou ČOV na OV z jatek má
vybudovanou společnost Carnex (cca 2600 EO). Likvidace ostatních OV splaškového charakteru je v septicích nebo jímkách na
vyvážení. OV ze zemědělství jsou shromažďovány v jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Opatření budou realizována v rámci projektu Čistá Bečva. Projekt č.4.1. Kanalizace obce Francova Lhota, Projekt č. 44.1.
Odkanalizování obce Střelná, Projekt č. 51.1. Kanalizace obce Valašská Senice, Projekt č. 21.1. Odkanalizování obce Lačnov.

Oblast povodí Moravy
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REALIZACE

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: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto:
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