List opatření
Název opatření:

Hukvaldy - výstavba kanalizace

ID_OP:

OD100032

Typ opatření:

Výstavba kanalizace

ID_KO:

3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

14827
14828
14829
14830

Dolní Sklenov
Horní Sklenov
Hukvaldy
Rychaltice

20145000
20145000
20145000
20145000

Ondřejnice po ústí do toku Odra
Ondřejnice po ústí do toku Odra
Ondřejnice po ústí do toku Odra
Ondřejnice po ústí do toku Odra

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
Popis současného stavu:
Obec Hukvaldy nemá v současné době vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod je zajištěno v
prostých septicích a jímkách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do krátkých úseků stávající původně dešťové kanalizace,
povrchových příkopů a trativodů, které odvádí odpadní vody do recipientu Ondřejnice. Místní část Horní Sklenov, Dolní Sklenov a
Rychaltice nemají v současné době vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod je zajištěno v prostých
septicích a jímkách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do povrchových příkopů a trativodů, které odvádí odpadní vody do
recipientu Ondřejnice.

Popis navrhovaného stavu:
Dle stávající koncepce odkanalizování a ČOV je v obce Hukvaldy navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné
stokové soustavy. Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV města Brušperk. Rozsah kanalizačního systému odpovídá
požadavku na odkanalizování cca 90 % stávající zástavy. Celkem je navrženo vybudovat cca 18 200 m kanalizace o profilu DN
300. Z toho na území Hukvald je navrženo vybudovat cca 7 000 m. Navržený stokový systém bude napojen na stokovou síť obce
Fryčovice, která zajisti transport odpadních vod na ČOV. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní
řízení a vydáno územní rozhodnutí na stavbu kmenového sběrače A, který prochází územím obce Fryčovice a místními částmi
Rychaltice, Dolní Sklenov a Hukvaldy.

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:

Ano

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

Počet ČS:
Ne

Délka [m]

0

Navrhovaná kapacita:

Celkem [m]:

7 000
7 000
EO
3

Ne

m /den

Investiční náklady [Kč]:

70 000 000,0

Stav projekt. přípravy:

DUR

Předpokládané datum dokončení stavby:
Do Programu Opatření zahrnuto:

Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Oblast povodí Odry

