
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Mladecko - výstavba kanalizace a ČOV ID_OP: OD100133

Typ opatření: Výstavba kanalizace a ČOV ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

09682 Mladecko 20338000 Hvozdnice po ústí do toku Moravice

V obci Mladecko není v současné době vybudována žádná veřejná kanalizace. V téměř celé obci je zatrubněn místní náhon
betonovými troubami DN 600 a místní malá vodoteč betonovými troubami DN 400. Provoz a údržbu zajišťuje obecní úřad Mladecko.
Čištění odpadních vod v obce je zajištěno převážně v septicích či žumpách. Ty mají přepady zaústěny do stávajících zatrubněných
vodotečí, respektive přímo do nejbližších povrchových odtoků, případně trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními
vodami do Hvozdnice. Odpadní vody ze základní školy jsou vyústěny do žumpy.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V obci Mladecko je v navrhovaném období uvažováno s výstavbou nové oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 2 332 m s
ukončením na biologické ČOV s kapacitou 330 EO. ČOV je navržena na pravém břehu řeky Hvozdnice, na volné parcele u
příjezdové komunikace do obce Mladecko. Odtok z ČOV bude vyústěn do vodního toku Hvozdnice. Stávající dešťová kanalizace je
ve špatném technickém stavu a není ji možno provozovat jako kanalizaci jednotnou.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2011

Náklady: stoková síť - 9.07 mil.Kč, ČOV - 3.58 mil.Kč

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:

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Odry


