
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Bánov - rekonstrukce a výstavba kanalizace, výstavba ČOV ID_OP: MO100134

Typ opatření: Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 2,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

00086 Bánov 40922000 Olšava po ústí do toku Morava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
523771 SVK Uherské Hradiště - Bánov VK Bánovský p. 7.000000 -519849 -1191785

Obec Bánov nemá ČOV, pouze některé domy jsou vybaveny malými domácími ČOV. V obci Bánov je stávající jednotná
kanalizační síť vybudovaná z betonových trub. Tato kanalizace byla budována postupně od r. 1935 až do r. 1996 (nyní již PVC
trouby). V majetku SVK a.s., je menší část kanalizačních stok. Kanalizace v obci netvoří ucelenou síť, jednotlivé stoky jsou
vyústěny do potoků. Celkem je na síti cca 19 výustních objektů. Do kanalizace v obci je přes septiky napojena většina obyvatel
obce, část obyvatel má přepady ze septiků vyústěny přímo do recipientu a pouze malá část obyvatel má splaškové odpadní vody
likvidovány odvozem z jímek.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Bánov - v obci je uvažováno s ponecháním jednotné kanalizace. Část stávajících stok bude rekonstruována. Podél potoků budou
vybudovány dva nové sběrače, kterými budou stávající stoky podchyceny, a to po předchozím odlehčení.
Nové sběrače ze západní a východní části obce budou vést podél recipientu a napojí se na ČOV. Západní sběrač bude na ČOV
napojen přes čerpací stanici.
- jednotná kanalizace DN300-600, délka cca 10 900 m
- výtlak DN150, délka cca 50m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 280 m
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DUR

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: obec Bánov

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto:

Oblast povodí Moravy


