List opatření
Název opatření:

Město Albrechtice - výstavba kanalizace

ID_OP:

OD100052

Typ opatření:

Výstavba kanalizace

ID_KO:

3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

213

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

09339

Město Albrechtice

20199000

Opavice po soutok s tokem Burkvizský potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

JTSK X

JTSK Y

617119

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE - ČOV

Opavice

13.28

-516742

-1061045.7

Popis současného stavu:
V centrální části obce je vybudován soustavný systém kombinované kanalizační sítě. Dle údajů provozovatele je celková délka
stokové sítě cca 4 260 m, profily jednotlivých stok se pohybují v rozmezí DN 200-600.
Stávající splašková kanalizace vybudovaná na levé straně řeky Opavice odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou ČOV.
Jedná se o typovou čistírnu odpadních vod BIOVIT, která byla uvedena do provozu v roce 1986. V roce 1999 byla ukončena
komplexní rekonstrukce stávající ČOV. Souběžně s rekonstrukci ČOV byla vybudováno cca 3 560 m nové splaškové kanalizace.
Stávající jednotná kanalizace vybudovaná na pravé straně řeky je vyústěna do recipientu, respektive do otevřených příkopů či
místních vodotečí bez čištění. V roce 2005 proběhla výstavba kanalizace v ulici Tyršova a K.Čapka o celkové délce 565 m.

Popis navrhovaného stavu:
Město Město Albrechtice má zpracovaný investiční záměr na „Dostavbu kanalizačního systému Města Město Albrechtice“. Pro
odkanalizování zbývající části obce je navržena výstavba splaškové kanalizace v celkové délce cca 9 000 m. S ohledem na spád z
jednotlivých lokalit se předpokládá vybudování 1ks čerpací stanice odpadních vod a části tlakové kanalizace. S výhledem na
budoucí plánovanou výstavbu v lokalitách daných územním plánem je třeba dobudovat postupně dalších 3 000 m kanalizačního
řadu. Profil kanalizace s ohledem na množství odpadních vod je jednotný – DN 300 mm. Navržená kanalizace bude napojena na
stávající stokovou síť.
Realizace navržených opatření umožní odkanalizovat 100 % obytné zástavby obce.

Parametry opatření
Ano

Aglomerace:
Kanalizace:

Priorita:

Nová výstavba:

Ano

Rekonstrukce:

Ne

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

Nová výstavba:
Rekonstrukce:

Systém
Ano

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

0

Navrhovaná kapacita:

Celkem [m]:

9 000
9 000
EO
3

Ne

m /den

Investiční náklady [Kč]:

112 300 000,0

Stav projekt. přípravy:

DSP

Předpokládané datum dokončení stavby:

2015

Do Programu Opatření zahrnuto:

Délka [m]

Gravitační:
Počet ČS:

Ne

I

Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:

Služby obce s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Oblast povodí Odry

