
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Skotnice - výstavba kanalizace (napojení na ČOV Mošnov) ID_OP: OD100073

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 2,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

14856 Skotnice 20139000 Lubina po ústí do toku Odra

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
618304 OBEC SKOTNICE - kanalizace - meliorační o Lubina 13.33500 -482414.79 -1120326.8

V obci Skotnice není v současné době vybudovaná veřejná stoková síť ani čistírna odpadních vod, jsou zde vybudovány pouze
úseky kanalizace, které původně odváděly pouze dešťové vody do recipientu. Jedná se o betonové potrubí o profilu DN 300–1200
o celkové délce cca 4600 m. Čištění odpadních vod je v obci zajištěno v septicích a jímkách.Ty mají přepady zaústěny přímo do
kanalizace, nebo jsou vody odváděny též systémem příkopů a propustků do potoka.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Obec má zpracován projekt pro stavební povolení (z r. 2005) pod názvem „Odkanalizování obce Skotnice“. Projekt řeší
odkanalizování zástavby obce částečně gravitační splaškovou a částečně tlakovou kanalizací s napojením na kanalizaci obce
Mošnov ve vazbě na čištění odpadních vod na nové ČOV v areálu „Průmyslové zóny Mošnov“. Je navrženo k výstavbě 10 225 m
gravitační kanalizace DN 250-300 a 3 091 m výtlačného potrubí s 6 ks kanalizačních čerpacích stanic.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2017

Skotnice 600 EO + Prchalov 200 EO.

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


