
List opatření
Název opatření: ID HOD207113
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatelů: Dílčí povodí HOD

Kód obce
505927
505927
Kraj: ORP:

ID_VHB Říční km JTSK X JTSK Y

Investiční náklady (mil.Kč):
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Provozovatel: Statutární město Opava

127,5 Způsob financování:
SP Fondy EU:

Předp. datum dokončení  opatření: 2021 Poznámka:
Statutární město Opava

Popis opatření
V místní části Kylešovice je projektována dostavba kanalizační sítě. Stavba "Opava-Kylešovice, splašková kanal. ul.Bílovecká. 2.etapa"
řeší ve stupni DSP výstavbu 2 165 m gravitační kanalizace+135 ks přípojek v délce cca 675 m v ul. U Hřbitova, Josefská, Vrbova, Kroftova,
U Panského mlýna a Mezi Brahy. Kanalizace v ul. Bílovecké byla provedena v rámci její rekonstrukce III. etapa, jako přeložka původní
kanalizace ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace ul.Hlavní kolem kostela v délce 134 m +9 ks přípojek nemá stavební povlení.
Kanal. přípojky byly v původní PD  navrženy a povoleny jen po hranici pozemku.  Přípojky napojené z revizní šachty končí záslepkou, což
dnešní podmínky provozovatelé SmVaK Ostrava a.s. neumožňují. Stavba "Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému 4.etapa"
řeší položení  843,4 m gravitační kanalizace v ul.Hlavní od ul.Joži Davida po řeku Moravici, kde je umístěna ČS s výtlakem v délce 395 m
včetně  části kanalizace ul.Malá od ul.Hlavní. Celkem 45 ks přípojek v délce cca 360 m. Tato etapa řeší přepojení pouze 5 stávajících tlak.
přípojek s domovní ČS. Chybí uzavřít smlouvy pro vydání SP a na umístění  veř. části přípojky na soukromém pozemku a přepojení
soukromé části přípojky z tlakové na gravitační veřejnou část přípojky. V rámci stavby "Kylešovice - splašková kanalizace - změna
systému 5.etapa + dodatek" je projektována výstavba 839,25 m gravitační kanalizace v ul.Hlavní od ul.Bílovecké po ul.Joži Davida včetně
71 ks přípojek v délce cca 670 m a prodloužení kanalizace v ul.Lužická v délce 34 m včetně 2 ks kanal. přípojek v délce 10 m. Dále je řešeno
přepojení  51 ks stávajících tlakových přípojek z domovních ČS. V místní části Jaktař je v rámci stavby "Úprava staré Jaktařky"
projektována výstavba splašková kanalizace v ul. Boční, Na Hraničce, Mrštíková a ul.Krnovská z PP potrubí DN 250 v délce 717 m ukončená
čerpací stanici (typ Emuport) na pozemku SmVaK Ostrava u ul.Krnovské s výtlakem PE DN 90 v délce 18 m. Na kanalizaci bude
vybudováno 41 ks odbočení pro veřejnou část kanal. přípojek z PVC potrubí DN 150 v délce 265,5 m.

Parametry:
Počet nově připojených EO: 1000 Navrhovaná kapacita ČOV:

Opava Kylešovice HOD_0400
Opava Jaktař HOD_0280
MSK Opava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
Název vypouštění Název toku

Opava - dostavba kanalizace
bodové zdroje znečištění
BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Vazba na územní jednotky:
Obec Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru


