List opatření
Název opatření:
Vliv:

Doubrava - dostavba kanalizace a 2 x ČOV (OD100020)
bodové zdroje znečištění

ID
Typ LO

Zlepšení ukazatelů:

BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Dílčí povodí

Vazba na územní jednotky:
Kód obce
Obec
568864
Doubrava
Kraj:
MSK
Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID_VHB
Název vypouštění
SmVaK - kanalizace U KOMENDRA
629360
1, DOUBRAVA

HOD207071
A
HOD

Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Doubrava u Orlové
HOD_0830
ORP:
Orlová
Název toku

Říční km JTSK X

JTSK Y

Karvinský potok

3.23

-1099950

-455482

Popis opatření
Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce ve 3 lokalitách s napojením na 2 projektované ČOV a 1 stávající ČOV - BC 100, která
bude rozšířena. Kanalizace je navržena jako oddílná splašková kanalizační síť.
Lokalita A - Hranice:
bude odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací. Na síti jsou navrženy 2 ks čerpacích stanic, do kterých budou napojeny odpadní vody
z města Orlová - lokality Výhoda (cca 100 obyvatel). Veškeré odpadní vody budou zaústěny a čištěny na projektované ČOV pro 400 EO. Je
navržena mechanicko - biologická ČOV (nadzemní provozní objekt).
Lokalita B - Finské domky:
bude odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací. V tomto území je stávající kanalizační síť, která po vybudování oddílné splaškové
kanalizace bude sloužit pouze k odvedení dešťových vod. Veškeré odpadní vody budou zaústěny a čištěny na projektované ČOV pro 600
EO. Je navržena mechanicko-biologická ČOV. Kanalizační stoky budou situovány převážně v místních komunikacích a v předzahrádkách
rodinných domků. Gravitační potrubí bude křížit komunikaci III/47215 pouze 1x.
Lokaliza C - Nová:
Jedná se převážně o území s budoucí rodinnou zástavbou. Navržené stoky budou napojeny přímo do areálu stávající ČOV - 100 EO, která
bude v rámci výstavby nových stok rozšířena o dalších 100 EO - podzemní balená ČOV.

Parametry:
Počet nově připojených EO:
1400
Investiční náklady (mil.Kč):
32.0
Stav přípravy:
územní rozhodnutí
Předp. datum dokončení opatření:
2016-2021
Nositel opatření:
Obec Doubrava
Provozovatel:
Obec Doubrava

Navrhovaná kapacita ČOV:
Způsob financování:
Fondy EU:
Poznámka:

400, 600

