List opatření
Název opatření:

Raškovice - dostavba kanalizace

ID_OP:

OD100070

Typ opatření:

Rekonstrukce a výstavba kanalizace

ID_KO:

3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

232

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

09867
13305
13950

Morávka
Pražmo
Raškovice

20419000
20419000
20419010

Morávka po rozdělovací objekt přivaděče ve V. Lhotách
Morávka po rozdělovací objekt přivaděče ve V. Lhotách
Morávka po ústí do toku Ostravice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

628290

OÚ Raškovice - ČOV

Mlýnský náhon

0.300000 -461840.0

JTSK X

JTSK Y
-1123500.0

Popis současného stavu:
V obci Raškovice je vybudovaná soustavná veřejná stoková síť. Celková délka kanalizace kombinované je 13 552m. Profil jednotné
kanalizace je DN 500-1000, profil splaškové kanalizace je jednotný DN 300. Stávající stoková síť je ukončena na mechanickobiologické ČOV Raškovice.
V obci Pražmo je vybudovaná soustavná splašková kanalizace oddílné stokové soustavy, na kterou je napojeno cca 90 %
obyvatelstva. Celková délka stokové sítě je cca 6 300 m, profil kanalizace je DN 300. Stávající kanalizace je napojena na stokovou
síť obce Raškovice a dál na ČOV Raškovice.
V obci Morávka není v současné době vybudována soustavná veřejná kanalizace. Likvidace splaškových odpadních vod z
jednotlivých objektů probíhá lokálně přímo u zdroje.
V obci Krásná není v současné době vybudovaná soustavná kanalizační síť. Likvidace splaškových vod z jednotlivých objektů
probíhá lokálně přímo u zdroje.

Popis navrhovaného stavu:
Pro odkanalizování zbývající zástavby v Raškovicích je navrženo vybudovat celkem 9 500 m splaškové kanalizace o profilu DN
300. S ohledem na plánované využití kapacity stávající mechanicko-biologické ČOV Raškovice pro likvidace odpadních vod z obce
Pražmo, Morávka a Krásné je kapacita dostačující a není nutno tuto ČOV rekonstruovat.
Pro odkanalizování zbývající zástavby obce Pražmo je navrženo vybudovat celkem 900 m splaškové kanalizace o profilu DN 300.
Likvidace splaškových odpadních vod je navržena na ČOV Raškovice (IN 5 000 tis.).
V obci Morávka je ve výhledu pro odkanalizování stávající zástavby navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné
stokové soustavy. Celková délka navržené stokové sítě je 9 860 m, profil je DN 300. S ohledem na spádové poměry jsou na
trasách kanalizace navržené 2 lokální ČS. Navržená kanalizace bude napojena na stokovou síť obce Raškovice a dál na ČOV
Raškovice (IN 52 000 tis.). Pro odkanalizování stávající zástavby v obci Krásná je ve výhledu navržena výstavba gravitační
splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, délky 6 550 m, profilu DN 300. Navržena kanalizace bude napojena na stokovou
síť Raškovic a dál na ČOV Raškovice (IN 35 000 tis.).

Oblast povodí Odry

Parametry opatření
Ano

Aglomerace:
Kanalizace:

Nová výstavba:

Ano

Rekonstrukce:

Ne

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

Priorita:

I

Systém

Délka [m]

Gravitační:

Ano

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

721

Počet ČS:

Nová výstavba:

Ne

Navrhovaná kapacita:

Rekonstrukce:

Ne
51 000 000,0

Stav projekt. přípravy:

IZ

Do Programu Opatření zahrnuto:

Celkem [m]:

10 400
EO
m 3 /den

Investiční náklady [Kč]:
Předpokládané datum dokončení stavby:

0

10 400

2015
Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:

SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury
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