List opatření
Název opatření:

Jindřichov - výstavba kanalizace a ČOV

ID_OP:

OD100130

Typ opatření:

Výstavba kanalizace a ČOV

ID_KO:

3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

06033

Jindřichov

20576000

Osoblaha po soutok s tokem Prudnik

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID

Název vypouštění

Název toku

Ř. km

618873

OÚ Jindřichov - ČOV

Osoblaha

23.36

JTSK X

JTSK Y

Popis současného stavu:
V roce 1999 byla v centrální části obce vybudována nová mechanicko biologická ČOV. Jedná se o ČOV s technologií dlouhodobé
aktivace s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Do roku 2001 byla vybudovaná také část splaškové kanalizace včetně
přípojek o celkové délce 2500 m.
Zbývající část obce není odkanalizována. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají
přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.
Místní část Arnultovice
V místní části Arnultovice není v současné době vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod z jednotlivých
objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní
vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Popis navrhovaného stavu:
Vybudovat kanalizační síť pro zbylou část obce Jindřichova (mimo část I. etapy, která již byla vyhotovena) včetně ČOV pro 1500
EO s možností připojení města Janov a obce Petrovice. Jedná se o napojení cca 1 100 obyvatel obce Jindřichov, přibližně 500
obyvatel města Janov a obce Petrovice a dalších 100 rekreačních objektů. Stávající likvidace odpadních vod je z hlediska životního
prostředí a odtoku povrchových vod vodotečí do Polska nevhodná. Kanalizační síť bude gravitační a pouze v místech, kde to
spádové podmínky neumožňují, tlaková. Spodní část obce bude tlakovou kanalizací napojena na stávající ČOV.
Místní část Arnultovice
Je navržena výstavba tlakové a gravitační kanalizace v celkové délce 2 705 m. Odpadní vody budou odvedeny na ČOV v centrální
části obce.

Parametry opatření
Ne

Aglomerace:
Kanalizace:

Nová výstavba:

Ano

Rekonstrukce:

Ne

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

Priorita:

Nová výstavba:
Rekonstrukce:

Systém
Ne

Gravitační:

Tlakový:

Ne

Tlaková:

992

Počet ČS:

Ano

Navrhovaná kapacita:

Celkem [m]:
1500

EO
3

Ne

m /den
93 240 000,0

Stav projekt. přípravy:

DUR, DSP

Do Programu Opatření zahrnuto:

Délka [m]

Gravitační:

Investiční náklady [Kč]:
Předpokládané datum dokončení stavby:

I

2013
Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:
Nositel opatření:

Oblast povodí Odry

