List opatření
Název opatření:

Zlaté Hory - výstavba ČOV a kanalizace

ID_OP:

OD100090

Typ opatření:

Výstavba ČOV, výstavba kanalizace

ID_KO:

1,3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

279

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

19319

Zlaté Hory

20579000

Zlatý potok po státní hranici

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

617510

SLUŽBY MĚSTA ZLATÉ HORY - ČOV

Zlatý Potok

5.300000 -529474,5

JTSK X

JTSK Y
-1047516,0

Popis současného stavu:
Katastrální území města se nachází v CHKO Jeseníky, CHOPAV Jeseníky, chráněné území Rejvíz a v ochranném pásmu vodního
zdroje. V obci je jednotná kanalizace, na kterou je napojeno cca 60% obyvatel. Ostatní obyvatelé mají septiky či jímky, které jsou
vyváženy na ČOV Vrbno pod Pradědem. Jsou zde i domovní ČOV. Kanalizační stoky jsou staré 60 – 70 let. Kanalizace je
zakončena městskou mechanicko-biologickou ČOV (3000 EO) postavenou v r. 1989 a rekonstruovanou v r. 1999. ČOV je
hydraulicky a látkově přetížena a nesplňuje současné požadavky na zbytkové znečištění vypouštěných vod. Technologie nebyla
navržena na efektivní odstraňování dusíku a fosforu. Čistírenský kal je odvážen na skládku.
V rámci projektu Euroregion Praděd byla dobudována splašková kanalizace v lokalitě Podlesí a v dalších třech ulicích.

Popis navrhovaného stavu:
Je zpracováno DUR na novou ČOV splňující současné požadavky na čištění. Technologie nové ČOV musí zajistit, aby byly na
odtoku splněny limity pro dusík a fosfor. ČOV bude schopna pojmout i splašky z místní části Rožmitál o jejímž odkanalizování se
ve výhledu také uvažuje.
S alternativou napojení veškerých odpadních vod na kanalizační systém v obcích v Polsku se společným čištěním ve městě
Prudnik se již neuvažuje.

Parametry opatření
Ano

Aglomerace:
Kanalizace:

Priorita:

Nová výstavba:

Ne

Rekonstrukce:

Ne

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

Nová výstavba:
Rekonstrukce:

Systém

Délka [m]

Gravitační:

Ne

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

Počet ČS:
Ano

I

0

Navrhovaná kapacita:

Celkem [m]:
EO
3

Ne

m /den

Investiční náklady [Kč]:

57 000 000,0

Stav projekt. přípravy:

DSP+IZ

Předpokládané datum dokončení stavby:
Do Programu Opatření zahrnuto:

Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Oblast povodí Odry

