List opatření
Název opatření:

Trojanovice - výstavba kanalizace

ID_OP:

OD100081

Typ opatření:

Výstavba kanalizace

ID_KO:

3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

239

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

16849

Trojanovice

20124000

Bystrý potok po ústí do toku Lubina

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

617056

SmVaK - ČOV FRENŠTÁT p/R

Lubina

28.45000 -479197.4800 -1132067.2

JTSK X

JTSK Y

Popis současného stavu:
V obci Trojanovice je vybudována jednotná kanalizační síť profilu DN 300-600 v celkové délce 5 690 m, na kterou je napojeno 1270
obyvatel. Stávající kanalizační síť je ve vyhovujícím stavu, až na problém vnikání balastních vod do potrubí. Odpadní vody jsou
gravitačně odváděny kmenovým sběračem „A“ z obce na ČOV Frenštát pod Radhoštěm. Provoz a údržbu stávající kanalizace
zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. V chatové oblasti Kletná je vybudována lokální ČOV pro 150 EO s projektovanou kapacitou 22,5
m3.den-1. Likvidace splaškových odpadních vod z obytné zástavby nenapojené na stávající stokovou síť probíhá lokálně přímo u
zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a jímkách. Ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace,
povrchových propustků případně příkopů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Popis navrhovaného stavu:
Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokovou síť v povodí ČOV Frenštát je navrženo vybudovat v obci
Trojanovice cca 15 570 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, z toho v centrální části cca 5 460 m. Jako
materiál kanalizace je navrženo plastové korugované potrubí PP DN 300. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení
trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení
povrchu asfaltových ploch.

Parametry opatření
Ano

Aglomerace:
Kanalizace:

Nová výstavba:

Ano

Rekonstrukce:

Ne

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

Priorita:

Nová výstavba:
Rekonstrukce:

Systém
Ano

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

500

Počet ČS:

Ne

Navrhovaná kapacita:

0

Celkem [m]:

15 570
15 570
EO
3

Ne

m /den
35 640 000,0

Stav projekt. přípravy:

IZ

Do Programu Opatření zahrnuto:

Délka [m]

Gravitační:

Investiční náklady [Kč]:
Předpokládané datum dokončení stavby:

I

2015
Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:

SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Oblast povodí Odry

