List opatření
Název opatření:

Dolní Životice - dostavba kanalizace (4 etapy)

ID_OP:

Typ opatření:

Výstavba kanalizace

ID_KO:

OD100019

ID_AGL:

Vliv:
Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

03045

Dolní Životice

20338000

Hvozdnice po ústí do toku Moravice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

618008
618231
618846

DOLNÍ ŽIVOTICE - kanalizační výusť HERTI
DOLNÍ ŽIVOTICE - ČOV
DOLNÍ ŽIVOTICE - kanalizace

Hvozdnice
Hvozdnice
Litultovický potok

9,800
-504802
11.40000 -505664,93
0.300000 -506275

JTSK X

JTSK Y
-1092095
-1091914,1
-1091720

Popis současného stavu:
V obci je v provozu od roku 1996 nová mechanicko biologická ČOV, pracující na principu SBR reaktoru, která slouží jak pro
potřeby ÚSP tak obce. Jedná se o technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací kalu a s
možností chemického srážení fosforu. Akumulace dešťových vod před ČOV je zajištěna v kmenovém sběrači A. V obci je v
současné době vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť o celkové délce cca 4 280 m napojená na ČOV. Provoz a
údržbu kanalizace a ČOV zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v ostatních lokalitách obce, které nejsou zatím napojeny na
ČOV je zajištěno v prostých septicích a jímkách odvážených na ČOV. V osadě Hertice je v současné době jedna kanalizační větev
DN 500 délky cca 380 m, která je vyústěna do příkopu. Je předpoklad pro její využití ve výhledu. Čištění odpadních vod je zajištěno
v prostých septicích a jímkách. Přepady septiků jsou zaústěny do stávající kanalizace respektive přímo do povrchových vodotečí
případně trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do řeky Hvozdnice.

Popis navrhovaného stavu:
Dostavba soustavné kanalizace s ukončením na obecní ČOV.

Parametry opatření
Ne

Aglomerace:
Kanalizace:

Priorita:

Nová výstavba:

Ano

Rekonstrukce:

Ne

Počet EO nově
připoj. na kanal:
Čistírna
odpadních vod:

Nová výstavba:
Rekonstrukce:

Systém
Gravitační:

Ne

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

Počet ČS:
Ne

Délka [m]

0

Navrhovaná kapacita:

Celkem [m]:
EO
3

Ne

m /den

Investiční náklady [Kč]:

58 000 000,0

Stav projekt. přípravy:

DUR, DSP

Předpokládané datum dokončení stavby:
Do Programu Opatření zahrnuto:

Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:

obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Oblast povodí Odry

