
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Oldřišov - výstavba kanalizace a ČOV ID_OP: OD100134

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

11011 Oldřišov 20550000 Bílá Voda po soutok s tokem Strahovický potok (včetně)

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
617461 OÚ Oldřišov - kanal. výusť č.1 - ul. Slezská Bílá Voda 24.7
617469 OÚ Oldřišov - kanal. výusť č.2 - ul. Opavská Bílá Voda 23.7

V obci je v současné době vybudována nesoustavná kanalizační síť, jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové
odpadní vody od obyvatelstva. Jedná se především o krátké úseky zatrubněných příkopů, kanalizace je bez šachet a mělce
uložená. Kanalizace v obci byla vybudována postupně od roku 1945 bez jasné koncepce, s cílem odvést dešťové odpadní vody do
vodotečí. Postupně byly do této kanalizace napojeny s splaškové odpadní vody z domácností. Stávající kanalizace má několik
vyústí do potoka Bílá Voda. Jedná se o vesměs betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Celková délka stávající
kanalizace je cca 6 500 m. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Po vybudování splaškové kanalizace a ČOV
bude stávající kanalizace sloužit jako dešťová.
Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající
kanalizace, které jsou ukončeny vyústěním do místních vodotečí. Odpadní vody z areálu ODV jsou likvidovány jejich původci. Na
katastru obce je rovněž umístěna malá ČOV sloužící k likvidaci odpadních vod ze ZŠ Oldřišov. V současné době je rovněž ve
zkušebním provozu malá ČOV sloužící k likvidaci odpadních vod z nově vybudovaných RD nového stavebního obvodu, na kterou v
budoucnu bude napojeno 30 nových rodinným domů

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V současné době obec připravuje výstavbu splaškové tlakové kanalizace v celkové délce cca 8 428 m a centrální ČOV o kapacitě
1280 EO.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Náklady: stoková síť - 45.0 mil.Kč, ČOV - 15.0 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


