
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Javorník - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace ID_OP: OD100034

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV ID_KO:

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL: 252

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

41464 Javorník 20631000 Račí potok po státní hranici

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
618428 MĚSTO JAVORNÍK - ČOV Javornický potok 0.850000 -553490 -1030187

Ve městě Javorník je stávající kanalizační síť oddílného i jednotného systému, na niž je napojeno cca 82 % obyvatel a 1 %
rekreantů. Jednotná kanalizace je asi na 60 % území, 40 % je kanalizace oddílná. Stávající kanalizace je až 80 let stará. Na síti
nejsou přečerpávací stanice. Profily stávající kanalizace:DN 250 - 2000 m
DN 300 - 6000 m, DN 400 - 1500 m, DN 500 - 600 m, DN 600 - 600 m. Je zde vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 3000
EO, na niž je v současnosti napojeno cca 2050 EO. Stávající ČOV plní předepsané hodnoty zbytkového znečištění na odtoku.
Vyčištěné odpadní vody odtékají do Javornického potoka. Kal z ČOV je likvidován kompostováním. ČOV byla uvedena do provozu
v roce 1996. Kanalizace i ČOV je ve správě města Javorník. V roce 2004 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace včetně
veřejných částí domovních přípojek, o celkové délce 2016 m v části města a její napojení na stávající kanalizaci. Odpadní vody
jsou odvedeny na městskou ČOV.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Ve výhledu je uvažováno s dobudováním nové splaškové kanalizace tak, aby jí bylo odváděno 100% odpadních vod a s
rekonstrukcí stávajících nevyhovujících stok. Nová kanalizace bude budována z DN 300 v délce 4300 m. Stávající kanalizace bude
rekonstruována tak, že tato bude odvádět pouze dešťové vody a zvlášť se v souběhu vybudují splaškové stoky o DN 300 v délce
7000 m.
Je zpracována PD na stavbu "Rekonstrukce ČOV Javorník a výstavba tlakového kanalizačního systému ve městě Javorník - místní
čási Bílý potok".
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

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: Vodovody a kanalizace s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Odry


