List opatření
Název opatření:

Bruntál - kanalizace a III.etapa rekonstrukce ČOV

ID_OP:

OD100100

Typ opatření:

Rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace

ID_KO:

2.3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

182

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

41304

Bruntál

20292000

Černý potok po vzdutí nádrže Slezská Harta

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

617178

ČOV BRUNTÁL

Černý potok

3.030000 -526853.99

JTSK X

JTSK Y
-1080875.1

Popis současného stavu:
Město Bruntál má vybudovanou soustavnou síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od
jednotlivých objektů obytné a průmyslové zástavby na městskou ČOV. Páteř kanalizačního systému tvoři sběrače A, B, C a D.
Stávající kanalizační systém je až na malou výjimku majetkem města, provoz a údržbu stokové sítě zajišťují pracovníci firmy Jan
Strádal - JAST. Celková délka stávající stokové sítě je dle evidence provozovatele 54 km. Technický stav stávající kanalizace
odpovídá jejímu stáří, celkově lze hodnotit kanalizaci jako vyhovující. Toto ovšem neplatí v případě centrální historické části města,
kde jsou v provozu stoky z počátku 20-ho století, které jsou netěsné a kapacitně nevyhovující. Stávající kanalizační systém města
Bruntál je ukončen na městské čistírně odpadních vod, která je situována na jižním okraji města na ul. Švermova. Na ČOV byla v
posledních letech provedena celková rekonstrukce - I a II. Etapa Hlavní technologické celky již jsou modernizovány, zbývá
zrekonstruovat vstupní část ČOV.

Popis navrhovaného stavu:
V nejbližších letech bude započata III.etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod. Jedná se o vstupní mechanickou část
technologické linky (čerpací stanice, česle, lapače písku a usazovací nádrže). Investice činí 30 000 tis.Kč.
Dále je zpracováván plán obnovy kanalizační sítě až do 2008-2013. Jde o vytipování havarijních úseků kanalizace u nichž je nutné
provést rekonstrukci. Odhadovaný náklad je cca 110 mil.Kč.

Parametry opatření
Ano

Aglomerace:
Kanalizace:

Priorita:

Nová výstavba:

Ne

Rekonstrukce:

Ano

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

Systém

Ne

Rekonstrukce:

Ano

Ano

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:
Celkem [m]:
EO
m 3 /den

140 000 000,0

Stav projekt. přípravy:

DSP, IZ

Do Programu Opatření zahrnuto:

0

Navrhovaná kapacita:

Investiční náklady [Kč]:
Předpokládané datum dokončení stavby:

Délka [m]

Gravitační:
Počet ČS:

Nová výstavba:

I

2013
Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:

SmVaK a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Oblast povodí Odry

