
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Metylovice - výstavba kanalizace ID_OP: OD100115

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL: 195

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

09354 Metylovice 20402000 Ostravice po soutok s tokem Morávka

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
627290 SmVak - ČOV FRÝDLANT n/Ostr Ostravice 32.87000 -467311,9 -1127215,2
627327 KANALIZACE ul. HUSOVA - POLNÍ FRÝDLA VT Bahno 2.000000 -467683,03 -1129800,0

Obec Metylovice je rozdělena na lokalitu Paseky, kde je vybudovaná splašková kanalizace v délce 4 200 m, DN 300, která je
napojena na stokovou síť města Frýdlant n.O. Zbývající část obce nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní
vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do  povrchových příkopů případně trativodů, kterými
odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu Ostravice.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V lokalitě „Kopaniska“ je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka navržené stokové
sítě je 5 300 m, profil kanalizace je jednotný DN 300. Navržena kanalizace bude ukončena v ČS s kapacitou 5 l/s, která zajisti
transport odpadních vod do stávající kanalizace lokality Paseky. Profil výtlačného řadu je DN
100, délka výtlaku 550 m. Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV města Frýdlant nad Ostravicí.
V severozápadní části obce je navržena výstavba splaškové kanalizace, celkem 3 800 m. S ohledem na spádové poměry bude
navržena stoková síť napojena na kanalizaci obce Palkovice, která zajisti transport odpadních vod na ČOV města Frýdku-Místku.
Podmiňující investici je realizace splaškové kanalizace na území obce Palkovice.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2012-2015

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:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Odry


