
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Litultovice - odkanalizování obce - variantní řešení ID_OP: OD100047

Typ opatření: Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 1,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

08601 Litultovice 20338000

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
617323 OBEC LITULTOVICE - kanalizace U POTOK

V obci Litultovice je v součastné době vybudována jednotná částečná kanalizační síť, do které jsou napojeny jak dešťové tak i
splaškové odpadní vody z většiny objektů. Páteř kanalizace tvoří kmenová stoka DN 1200, která je vedena v souběhu se
zatrubněným potokem a je vyústěna do Litultovického potoka. Stávající kanalizace v obci byla budována postupně v období od roku
1930-1976. Jedná se převážně o betonové potrubí profilu DN 300-1200 (zatrubnění potoka) o celkové délce cca 3000 m. Provoz a
údržbu stávající kanalizace zajišťuje Obecní úřad Litultovice. Technický stav kanalizace odpovídá stáří a způsobu tehdejší
výstavby. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno převážně v septicích či jímkách. Ty mají přepady zaústěny převážně do
stávající kanalizace, respektive přímo do povrchových vodotečí, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními
vodami místních vodotečí. Odpadní vody ze čtyř objektů v obci jsou čištěny v malé ČOV (monoblok).

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Výhledově se předpokladá využití stávajícího hlavního kanalizačního sběrače pro odvedení odpadních vod. Dále je nutné provést
celkovou revizi kanalizace.
V současné době jsou vypracovány tři studie, postupně od roku 1980 až po poslední v roce 2007. Jde o variantní studii řešení
odkanalizování lokality a stavbu ČOV nové, buď v obci, nebo napojení na stávající ČOV do Dolních Životic.
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Studie

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

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: SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Odry


