List opatření
Název opatření:
Vliv:

Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3
bodové zdroje znečištění

ID
Typ LO

Zlepšení ukazatelů:

BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Dílčí povodí

HOD207072
A
HOD

Vazba na územní jednotky:
Kód obce
Obec
598917
Karviná
Kraj:
MSK

Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Karviná-město
HOD_0840
ORP:
Karviná

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID_VHB
Název vypouštění
SmVaK - kanalizace KARVINÁ 627495
SmVaK - ČOV KARVINÁ
627485

Název toku
Olše
Olše

Říční km JTSK X
21.614 -453235
18.208 -454638

JTSK Y
-1101322
-1098873

Popis opatření
Tato akce řeší výstavbu splaškové kanalizace v centru města Karviná. V současné době jsou nedostatečně předčištěné odpadní vody z této
lokality svedeny do dešťové kanalizace - tzv. sběrače ALFA, který je zaústěn do vodního toku Olše. V letech 2014-2015 proběhla
rekonstrukce tohoto sběrače. V rámci připravované stavby budou vybudovány i dvě čerpací stanice č. 21 a č. 31, které budou odpadní vody
přečerpávat do stávajícího sběrače "A" DN 1200 v ul. Sametová. Ten zajistí jejich transport na ČOV Karviná. Lokalita č.2 se nachází v
městské části Karviná-Fryštát - ul. Na Bělidle, Hornická stezka, Alšova, Slámova, Husova, Máchova. Její odkanalizování by znamenalo
přepojení cca 500 EO na veřejnou kanalizaci. Odhadované investiční náklady činí cca 46 mil. Kč bez DPH. Lokalita č.3 se nachází rovněž v
městské části Karviná-Fryštát a je vymezena ulicemi Svatopluka Čecha, Zahradní, U Tratě, Luční, Sametová. Ohadované investiční náklady
činí cca 38 mil. Kč bez DPH u varianty bez odkanalizvání ul. Sv. Čecha a 26 mil. Kč bez DPH u varianty odkanalizování pouze ul. Sv.
Čecha. Dle sdělení projektanta je možné realizovat odkanalizování jednotlivých lokalit samostatně, tj. pouze č.2 anebo č.3 i bez
odkanalizování ul. Sv. Čecha.

Parametry:
Počet nově připojených EO:
900
Investiční náklady (mil.Kč):
135.0
Stav přípravy:
projektová příprava
Předp. datum dokončení opatření:
2017
Nositel opatření:
Statutární město Karviná
Provozovatel:
SmVaK Ostrava a.s.

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

