
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Horní Benešov - výstavba kanalizace ID_OP: OD100029

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL: 200

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

04235 Horní Benešov 20228000 Čižina po Ústí do toku Opava
41305 Luhy 20228000 Čižina po Ústí do toku Opava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
617132 MĚSTO HORNÍ BENEŠOV - ČOV Čižina 17,68 -517594.85 -1080778.7

V centrální části města Horní Benešov je vybudována soustavná jednotná stoková síť, která odvádí splaškové a dešťové vody na
mechanicko - biologickou ČOV situovanou na území místní části Luny. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2002 a má
dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území. Celková délka stávající jednotné
kanalizace je cca 9 000 m (DN 300-1000). Na ČOV je v současné době napojeno cca 1500 obyvatel města. Zbývající část území
není doposud uspokojivě odkanalizována. Odpadní vody z objektů nenapojených na stokovou síť jsou likvidovány individuálně
v septicích či jímkách. Takto mechanicky předčištěné odpadní vody nejrůznější kvality odtékají spolu s povrchovými vodami do
otevřených příkopů, trativodů atd. Vlastní ČOV v areálu bývalých Rudných dolů provozuje firma MINERAL. Jedná se o typovou
mechanicko-biologickou ČOV BC 40-P s kapacitou 40 m3 odpadních vod za den a 19 kg BSK5. Na ČOV jsou napojené odpadní
vody z jednotlivých objektů průmyslového areálu. Další ČOV má vybudovanou na vlastním pozemku firma HBSS pro čištění
skládkových a sociálních odpadních vod. Na katastru místní části Luhy je vybudována ČOV města Horní Benešov, která byla
uvedena do provozu v roce 2002 a má dostatečnou kapacitu pro likvidace odpadních vod z celého řešeného území. V rámci
výstavby ČOV byl na území místní části vybudován kmenový sběrač A a uliční jednotná stoková síť, na kterou je napojeno 100%
obytné zástavby.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V současné době je zpracována projektová dokumentace III. etapy výstavby kanalizace v Horním Benešově. Celkem je navrženo
vybudovat 6800 m jednotné kanalizace o profilu DN 300 až DN 600 m. Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro
odkanalizování 90% obyvatelstva na ČOV.
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Ne
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6 8000

38 560 000,0

DSP

Předpokládané datum dokončení stavby:

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: Služby města Horní Benešov, s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Odry


