List opatření
Název opatření:

Šenov - výstavba kanalizace

ID_OP:

OD100141

Typ opatření:

Výstavba kanalizace

ID_KO:

3

Vliv:

Bodové zdroje znečištění

ID_AGL:

Seznam lokalit dotčených opatřením:
Kód

Název části obce

ID v. útvaru

Název vodního útvaru

16234

Šenov

20451000

Lučina po ústí do toku Ostravice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
Popis současného stavu:
Severní část obce má vybudovánu splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy. V rámci stavby „Kanalizace – Šenov – sever“
bylo vybudováno 18,94 km stokové (gravitační i tlakové) sítě.
V rámci stavby Kanalizace U Alejského Dvora a ulic přilehlých bylo vybudováno 3 987 m stokové (gravitační i tlakové) sítě a
zrušena ČOV o kapacitě 390 EO.
Stavby obou kanalizací jsou propojeny a tvoří jeden provozní a funkční celek s koncovým čištěním odpadních vod (více než 2 000
EO) na stávající mechanicko-biologické ČOV města Havířov. Vlastníkem kanalizace je město, provozovatelem SmVaK a.s.Ostrava.
Bytové domy ve vlastnictví OKD, Volenství ,ul.Václavovická, mají vlastní ČOV.

Popis navrhovaného stavu:
Ve výhledovém období je navržena výstavba splaškové kanalizace DN 150 – 300 o celkové délce cca 22 976 m, která zajistí
odvádění odpadních vod z Šenova-Jih na stávající ČOV Havířov. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na navržené kanalizaci
vybudováno pět čerpacích stanic doplněných o cca 4 930 m výtlačných řádů. Jedná se o oblast ohraničenou tratí ČD,
ul.Václavovickou a kat. hranicí s obcí Václavovice.
Záměr rozšíření stávající kanalizační sítě Šenov-Sever, 2. stavba, DN 250-300, v délce 7 500 m, včetně 5 čerpacích stanic, umožní
připojení nemovitostí, které nebyly v rámci původní stavby řešeny. Napojení umožní budoucí stavba kanalizace pro odvádění
odpadních vod z městské části Ostrava-Bartovice, jejíž trasa povede přes Šenov na ČOV Havířov

Parametry opatření
Ne

Aglomerace:
Kanalizace:

Nová výstavba:

Ano

Rekonstrukce:

Ne

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

Priorita:
Systém

2900

Nová výstavba:

Ne

Rekonstrukce:

Ne

Délka [m]

Gravitační:

Ano

Gravitační:

22 976

Tlakový:

Ano

Tlaková:

12 430

Celkem [m]:

35 406

Počet ČS:

10

Navrhovaná kapacita:

EO
m 3 /den

Investiční náklady [Kč]:

229 600 000,0

Stav projekt. přípravy:

DUR

Předpokládané datum dokončení stavby:

2010

Do Programu Opatření zahrnuto:

I

Plný rozsah

Poznámka:
Provozovatel:
Nositel opatření:

Oblast povodí Odry

