
Alena Kulichová: Odkanalizování obcí nad 2 000 EO na území Moravskoslezského kraje P íloha !.  1

1 Název aglomerace2

2 Sou ást aglomerace

3 Kraj

4 Po et obyvatel trvale bydlících v aglomeraci

5 Po et EO p!ipojených  na  kanalizaci  v aglomeraci

6 Po et EO  !ešících  individuáln" likvidaci odpadních vod

v aglomeraci  (septiky, žumpy, domovní  #OV …)

7 Po et EO v aglomeraci (!.5+ !.6 )

8 Procento p!ipojených EO na kanalizaci (!.5/!.7*100)

9 Po et EO p!ipojených na  #OV z aglomerace

10 Jakou #OV  je kanalizace  ukon ená4: žádná pr$myslová komunální

11 Vlastník pr$myslové #OV

12 Vlastník komunální #OV

13 Vyhovuje  #OV  kapacitn"  pro aglomeraci 

14 Spl%uje #OV emisní limity stanovené podle NV 61/2003Sb.3

15

16 Byl zpracován projekt na vy!ešení / do!ešení #OV

17 P!edm"t a stru ný popis projektu na vy!ešení / do!ešení aglomerace

18 Náklady (bez DPH) na vy!ešení / do!ešení #OV         (mil. K )

19

20 Územní rozhodnutí

21 Stavební povolení

22 Výb"rové !ízení

23 Bylo zažádáno o spolufinancování realizace projektu

24 Z jakých zdroj$ MŽP Mze Kraj

25 Stav k 31.1.2010:   podaná žádost ANO      NE ANO      NE ANO      NE

26                             akceptovaná žádost ANO      NE ANO      NE ANO      NE

27                             akce v realizaci ANO      NE ANO      NE ANO      NE

28 Je zajišt"no financování projektu  na do!ešení ANO NE #ÁSTE#N&

29 Termín realizace projektu                               (m"síc / rok) Zahájení

                                                                        (m"síc / rok) Dokon ení

30 Poznámky (lze uvést v samostatné p!íloze):

Dotazník pro aglomerace uvedené v „Konkrétním seznamu aglomerací  eské republiky“
1

(podle sm!rnice Rady ". 91/271/EHS),  Aktualizace – stav k 31.1.2010

Dále se vypl#ují údaje o  OV v p$ípad!,že  OV nevyhovuje kapacitn! nebo NV nebo obojímu:

0

#DIV/0!

Stav p$ípravy  projektu pro  OV
4
:

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE

 2012 1



Alena Kulichová: Odkanalizování obcí nad 2 000 EO na území Moravskoslezského kraje P íloha !.  1

31

32 Byl zpracován projekt na vy ešení / do ešení kanalizace

33 P edm!t a stru"ný popis projektu na vy ešení / do ešení aglomerace

34 Po"et EO p ipojovaných na nov! budovanou kanalizaci

35 Délka nov! budované kanalizace                                   (metry)

36 Náklady (bez DPH) na kanalizaci - bez rekonstrukce    (mil.K")

37

38 Územní rozhodnutí

39 Stavební povolení

40 Výb!rové  ízení

41 Bylo zažádáno o spolufinancování realizace projektu

42 Z jakých zdroj# MŽP Mze Kraj

43 Stav k 31.1.2010:   podaná žádost ANO      NE ANO      NE ANO      NE

44                             akceptovaná žádost ANO      NE ANO      NE ANO      NE

45                             akce v realizaci ANO      NE ANO      NE ANO      NE

46 Je zajišt!no financování projektu  na do ešení aglomerace ANO NE $ÁSTE$N%

47 Termín realizace projektu                               (m!síc / rok) Zahájení

                                                                        (m!síc / rok) Dokon"ení

48 Poznámky (lze uvést v samostatné p íloze):

49 Náklady(bez DPH) na vy ešení/do ešení aglomerace celkem  OV kanalizace celkem

bez rekonstrukce   .18+ .36                                        (mil K") 0 0 0

50 Vyplnil

51 Datum

52 Telefon

53 E-mail

54 Razítko a podpis statutárního zástupce aglomerace

požadavk# na "išt!ní m!stských odpadních 
2 Definice pojm# naleznete ve „Vysv!tlivkách k vybraným údaj#m dotazníku“
3 Na ízení vlády ". 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne"išt!ní povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypoušt!ní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

1 Usnesení vlády $eské republiky ze dne 20. dubna 2009 ". 451 k Aktualizace strategie financování vod.

4 Nehodící se škrtn!te

Kanalizace : vybudování kanalizace,dostavba kanalizace pro stávající obyvatele aglomerace

Stav p!ípravy  projektu pro kanalizaci
4
:

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE

                 ANO                     NE
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Celkem EO 
v aglomeraci

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Stav k 31.1.2010

Albrechtice u "eského T#šína 3959 2771 2546 70 Obec má v plánu vybudování kanalizace v místní !ást Zámostí,
Paseky a Nový Sv#t s odvedením odpadních vod na stávající
"OV. Realizace této výstavby je závislá na získání dotací z
fond$ EU a SFŽP. Z d$vodu poddolování území je nutné p ed
zahájením výstavby zabezpe!it a stabilizovat podloží.

4000 57,3 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010 
(kanalizace)

Baška 3580 0 0 0 V roce 2011 byla zahájena výstavba nové kanalizace s cílem
napojení všech obyvatel obce. Odpadní vody budou odvedeny
na "OV Frýdek-Místek. P edpoklad ukon!ení výstavby je v
roce 2013.

Bílovec 7664 6001 2113 78 V místních !ástech Bravinné, Lhotka, Lubojaty, Ohrada, Stará
Ves a Výškovice je !išt#ní odpadních vod  ešeno individuáln# s
využitím stávající kanalizace, která je zaúst#na do místních
vodote!í.

6554 89,5 vy ešená

Bohumín 22684 18741 14197 83 Technologie "OV je schopna odstra%ovat organické zne!išt#ní
v ukazatelích CHSKCr, BSK, NL, Ncelk., Pcelk. na úrove%
emisních limit$ daných Na ízením vlády !. 61/2003 Sb. V
místních !ástech Pudlov, Šunych a Vrbice (celkem 1100
obyvatel) je nutné vybudovat novou kanalizaci s napojením na
stávající "OV.

26593 95,8 vy ešená

Bolatice 4531 4358 2608 96 Likvidace odpadních vod je zajišt#na v souladu s požadavky
platné legislativy. Nutnost rekonstrukce n#kterých technicky
nevyhovujících !ástí kanalizace.

3610 100 vy ešená

Bruntál 17364 17364 18875 100 Na "OV prob#hla v roce 2006 rekonstrukce biologické !ásti.
V sou!asnosti má m#sto zpracovánu projektovou dokumentaci,
která  eší rekonstrukci kalového a plynového hospodá ství "OV
a instalace mikrosít na odtoku. V této souvislosti podal vlastník
"OV (M#sto Bruntál) žádost o dotaci ze SFŽP.

23810 99,8 vy ešená

Brušperk 3892 3162 2351 81 Likvidace odpadních vod je zajišt#na v souladu s požadavky
platné legislativy. Obec nemá v plánu dostavbu další kanalizace.

3388 86 vy ešená

B idli!ná 3543 2805 1614 79 Projekt "Rozší ení kanalizace a rekonstrukce "OV B idli!ná",
ukon!ení výstavby v roce 2011. V sou!asnosti probíhá na "OV
zkušební provoz.

3756 83,4 nevyhovující "OV, termín ukon!ení 2011 ("OV, 
kanalizace)

Budišov nad Budišovkou 3182 2709 1108 85 Obyvatelé místních !ástí Staré Old $vky, Guntramovice a
Podlesí  eší !išt#ní odpadních vod individuáln#.

2663 91 vy ešená

Byst ice nad Olší 5316 3632 1677 68 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Stavba "OV, 
rekonstrukce a vybudování kanaliza!ní sít# v obci Byst ice"  s 
cílem napojení 1100 obyvatel místních !ástí Nýdek a Hrádek, 
ukon!ení výstavby v roce 2010.

3222 58,1 nevyhovující "OV, opat ení v realizaci, OPŽP

Aktualizace strategie financování (údaje z dotazník!)Po"et 
obyvatel 

napojených 
na #OV

Název obce
Po"et 

obyvatel

Po"et EO 
výpo"tem na 
p ítoku na 

#OV

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Informace #IŽP k 31.12.2011
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Celkem EO 
v aglomeraci

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Stav k 31.1.2010

Aktualizace strategie financování (údaje z dotazník!)Po"et 
obyvatel 

napojených 
na #OV

Název obce
Po"et 

obyvatel

Po"et EO 
výpo"tem na 
p ítoku na 

#OV

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Informace #IŽP k 31.12.2011

"eladná 2270 1979 1521 87 Na "OV "eladná jsou napojeni obyvatelé "eladné a !ásti
Frýdlantu nad Ostravicí.

2351 38,4 opat ení v realizaci, zajišt#no financování

"eský T#šín 25782 22204 27538 86 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Rekonstrukce a
vybudování splaškové kanalizace v "eském T#šín#" s cílem
napojení 720 obyvatel, ukon!ení výstavby v roce 2010.

25896 90,9 vy ešená

D#tmarovice 4041 120 120 3 V roce 2010 byla podána žádost o dotaci na výstavbu
kanalizace v místní !ásti Koukolná zakon!enou "OV s
kapacitou 450 EO. Vzhledem k tomu, že projektované náklady
na jednoho EO p edstavovaly !ástku 160 000,- K! (celková
výše náklad$ 75 milion$ K!) a stavba neležela na území
aglomerace, nebyla dotace obci p iznána. V roce 2011 byla
zpracována dokumentace pro územní  ízení na výstavbu
kanalizace v místní !ásti Šlog zakon!ené "OV s kapacitou 310
EO s p edpokladem zpracování žádosti o dotaci na za!átku roku
2012. Realizace této stavby je podmín#na zvýšením pr$toku v
místní vodote!i D#tmarovické Mlýnky. 

3960 25 "OV nevyhovující, dostate!ná investorská p íprava bez
p edpokladu zahájení realizace opat ení do konce roku
2010, termín ukon!ení 2014 ("OV, kanalizace)

Dobrá 3028 0 0 0 V sou!asnosti probíhá výstavba rozší ení splaškové kanalizace s
odvedením odpadních vod na "OV Frýdek-Místek.

2600 57,7 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010
(kanalizace), OPŽP

Dolní Benešov 4240 3340 2761 79 V místní !ást Záb eh (732 obyvatel) je !išt#ní odpadních vod
 ešeno individuáln#, nachází se zde nesoustavná kanaliza!ní sí%, 
která není zakon!ena "OV.

4695 85,9 vy ešená

Dolní Lutyn# 5000 1115 1706 22 Obec byla vyškrtnuta ze seznamu aglomerací. Má zpracovánu
dokumentaci pro územní  ízení na odkanalizování obce. Na
kanalizaci obce nezakon!enou "OV je napojeno 1220 obyvatel,
ostatní obyvatelé obce  eší !išt#ní odpadních vod individuáln#.
Pro územn# odd#lenou místní !ást V# &ovice (683 obyvatel) a
pro stavbu kanalizace v Dolní Lutyni má obec platné územní
rozhodnutí pro stavbu odkanalizování (viz bližší informace v
textu bakalá ské práce).

Frenštát pod Radhošt#m 11174 12544 16016 112 Na "OV Frenštát pod Radhošt#m jsou odvedeny odpadní vody
z !ásti obce Trojanovice.

13525 88,2 vy ešená

Fry!ovice 2359 0 0 0 Sdružení m#st a obcí povodí Ond ejnice má zpracovánu
dokumentaci na stavbu kanalizace s odvedením odpadních vod
na "OV Brušperk, v sou!asnosti probíhá výb#rové  ízení na
dodavatele stavby, p edpoklad zahájení realizace stavby je v
roce 2012.

4280 0 nep edpokládá se zahájení realizace opat ení do konce roku 
2010, dostate!ná investorská p íprava, termín ukon!ení 
2016 (kanalizace)
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Celkem EO 
v aglomeraci

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Stav k 31.1.2010

Aktualizace strategie financování (údaje z dotazník!)Po"et 
obyvatel 

napojených 
na #OV

Název obce
Po"et 

obyvatel

Po"et EO 
výpo"tem na 
p ítoku na 

#OV

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Informace #IŽP k 31.12.2011

Frýdek-Místek 59365 61522 115785 104 V roce 2008 prob"hla rekonstrukce #OV (kaskádová aktivace),
která vedla k významnému snížení výnosu dusíkatých látek do
recipientu. Na #OV jsou odvedeny odpadní vody ze
samostatných obcí Dobrá, Zelinkovice, Palkovice.

129038 94,5 vy ešená

Frýdlant nad Ostravicí 9814 5840 6825 60 M"sto Frýdlant nad Ostravicí je !lenem Svazku obcí pro !istou
Odru. Projekt "Tlaková kanalizace #OV Ostravice a Frýdlant
nad Ostravicí - Nová Ves", ukon!ení výstavby v roce 2010.
Projekt II. etapy "Výstavba kanalizace Frýdlant nad Ostravicí"
s cílem napojení 700 obyvatel v místních !ástech Kamenec a
Vyhlídka, p edpoklad ukon!ení výstavby v roce 2012.

6400 84,3 opat ení v realizaci, zajišt"no financování

Fulnek 5904 3458 2077 59 M"sto Fulnek je složeno celkem z 11 místních !ástí, na #OV
jsou p ivád"ny odpadní vody pouze z místní !ást Fulnek a
Jerlochovice (celkem 3875 obyvatel.) Pro místní !ást D"rné je
zpracována studie odkanalizování, ve které jsou navrženy t i
varianty odkanalizování – na stávající #OV Fulnek,
vybudování nové ko enové #OV nebo balená #OV. Ostatní
místní !ásti jsou napojeny na kanalizaci obce nezakon!enou
#OV nebo   eší !išt"ní odpadních vod individuáln". 

5277 88,1 vy ešená

Háj ve Slezsku 3312 1820 2015 55 V obci je vybudována nová kanalizace zakon!ená na #OV, v
sou!asnosti probíhá postupné dopojování obyvatel.

2363 80

Ha$ 2616 0 0 0 Projekt "Ha$ - #OV a splašková kanalizace" s cílem napojení
2881 EO. V sou!asnosti probíhá na náklady obce výstavba
#OV, obec nemá podepsánu smlouvu na dotaci ze SFŽP na
celý projekt. Obec se snaží tuto situace  ešit. P edpoklad
ukon!ení stavby kanalizace a #OV v roce 2013.

2607 45,2 nevyhovující #OV, p edpoklad zahájení realizace opat ení v
roce 2010, termín ukon!ení 2012 (#OV, kanalizace), OPŽP

Haví ov 81080 85587 77785 106 V sou!asnosti ve výstavb" projekt "Odkanalizování !ástí m"sta
Haví ova" s cílem napojení 1060 obyvatel místních !ástí
Prost ední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyn" a Bludovice. Na
#OV Haví ov jsou odvedeny odpadní vody z obce Šenov a
Horní Suchá.

82530 79,4 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2013 (kanalizace), OPŽP

Hlu!ín 14368 10338 7248 72 Projekt „Odkanalizování m"stské !ásti Hlu!ín-Rovniny a
intenzifikace #OV Hlu!ín-Jasénky“ s cílem napojení 350
obyvatel, ukon!ení výstavby v roce 2011. Místní !ásti
Bobrovníky a Darkovi!ky jsou napojeny na kanalizaci
nezakon!enou #OV nebo  eší likvidaci odpadních vod
individuáln".

8666 96 nevyhovující #OV, p edpoklad zahájení realizace opat ení v
roce 2010, termín ukon!ení 2011 (#OV, kanalizace), OPŽP

Horní Benešov 2457 1771 1776 72 Likvidace odpadních vod je zajišt"na v souladu s požadavky
platné legislativy.

2449 83,4 opat ení v realizaci, zajišt"no financování
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Celkem EO 
v aglomeraci

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Stav k 31.1.2010

Aktualizace strategie financování (údaje z dotazník!)Po"et 
obyvatel 

napojených 
na #OV

Název obce
Po"et 

obyvatel

Po"et EO 
výpo"tem na 
p ítoku na 

#OV

Napojení na 
kanalizaci 

(%)
Informace #IŽP k 31.12.2011

Horní Bludovice 2038 249 175 12 Centrální !ást obce je odkanalizována s odvedením odpadních
vod na "OV. Ostatní obyvatelé  eší likvidaci odpadních vod
individuáln#.

Horní Suchá 4485 2195 1895 49 V sou!asnosti probíhá výstavba nové oddílné kanalizace (s
cílem napojení 1152 EO) a "OV, ukon!ení výstavby v roce
2012. "ást odpadních vod je odvedeno na "OV Haví ov.

4536 48,4 Likvidace odpadních vod je zajišt#no v souladu s požadavky
platné legislativy.

Hradec nad Moravicí 5389 1439 924 27 V sou!asnosti probíhá výstavba nové oddílné kanalizace
zakon!ené centrální "OV pro místní !ást Hradec nad Moravicí
(s cílem napojení 4400 EO), p edpoklad ukon!ení výstavby v
roce 2012. Místní !ást Žimrovice je odkanalizována na "OV
Smurfit Kappa Czech, s.r.o. Ostatní místní !ásti  eší !išt#ní
odpadních vod individuáln#, v#tšinou se jedná o ne!išt#né vody
odvád#né jednotnou kanalizací p ímo do recipientu.

4181 19,9

Jablunkov 5719 5946 6765 104 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Vybudování
splaškové kanalizace ve m#st# Jablunkov" s cílem napojení 802
obyvatel, ukon!ení výstavby v roce 2010. Na "OV Jablunkov
jsou odvedeny odpadní vody z obce Návsí (po!et napojených
obyvatel z Jablunkova - 5946, z Návsí - 1203).

9669 51,4 opat ení v realizaci, OPŽP

Karviná 64483 58500 64693 91 V sou!asnosti ve výstavb# projekt "Karviná - rozší ení
kanalizace" s cílem napojení cca 2200 obyvatel. Místní !ásti
Louky a Doly s menším po!tem trvale žijících obyvatel  eší
!išt#ní odpadních vod individuáln#. Realizace odkanalizování
místní !ásti Staré M#sto je závislá na p ípadném rozší ení t#žby
!erného uhlí OKD, a.s., D$l Karviná.

77681 77 dostate!ná investorská p íprava bez p edpokladu zahájení
realizace opat ení do konce roku 2010, termín ukon!ení
2013 (kanalizace), OPŽP

Klimkovice 4239 3125 2768 74 M#sto Klimkovice (3352 obyvatel) je odkanalizováno na
Ú"OV Ostrava, v místní !ásti Hýlov (210 obyvatel) je oddílná
kanalizace s napojením na "OV Hýlov. V sou!asnosti probíhá
výstavba nové a rekonstrukce stávající kanaliza!ní sít# s cílem
napojení 200 obyvatel. Obyvatelé místní !ásti Josefovice (329
obyvatel) a Václavovice (348 obyvatel)  eší !išt#ní odpadních
vod individuáln#, není zde kanalizace. Pro místní !ást
Josefovice je vydáno platné stavební povolení, zahájení
výstavby je závislé na p id#lení dota!ního titulu.

3215 88,3 vy ešená

Kobe ice 3319 0 0 0 V sou!asnoti probíhá výstavba projektu „Zvýšení akumulace
pitné vody, kanalizace a "OV Kobe ice“ s cílem napojení 3195
obyvatel, p edpoklad ukon!ení výstavby kanalizace v roce
2012.

3302 90,2 nevyhovující "OV, p edpoklad zahájení realizace opat ení v
roce 2010, termín ukon!ení 2013 ("OV, kanalizace), OPŽP
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Informace "IŽP k 31.12.2011

Kop!ivnice 23346 20605 21263 88 M"sto Kop!ivnice je  len Svazku obcí regionu Novoji ínska.
Projekt "Odkanalizování vybraných m"st a obcí regionu
Novoji ínska", podprojekt "Rekonstrukce biologické  ásti #OV
s dopojením místní  ásti Lubina", ukon ení výstavby v roce
2010. V místní  ásti Mníší a Vl ovice je !ešeno  išt"ní
odpadních vod individuáln", není zde kanalizace.

25760 93 vy!ešená, nutná intenzifikace #OV, OPŽP

Kozlovice 2915 1111 1867 38 Na #OV Kozlovice jsou odvedeny odpadní vody z místní  ásti
Palkovic - Myslík.

2493 41 p!edpoklad zahájení realizace opat!ení v roce 2010, termín
ukon ení 2011 (kanalizace)

Krava!e ve Slezsku 6819 5907 6343 87 M"sto Krava!e má vybudovánou novou oddílnou kanalizaci s
napojením na #OV (kapacita 7500 EO). Do budoucna obec
plánuje p!ipojení maximálního po tu obyvatel na #OV.

6785 72,8 opat!ení v realizaci, zajišt"no financování

Krmelín 2145 400 350 19 Na #OV Krmelín je odkanalizována pouze místní  ást Sv"tlov.
V centrální  ásti obce je vybudovaná nesoustavná sí$ p%vodn"
deš$ové kanalizace, do které jsou zaúst"ny p!epady ze
stávajících septik%  i jímek s odtokem. Obec má zpracovanou
projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí „Kanalizace a
#OV Krmelín“ (kapacita #OV 1550 EO), p!edpoklad zahájení
výstavby je v roce 2012.

Krnov 25055 24944 31963 100 Projekt "Intenzifikace #OV a odkanalizování Krnov-nemocnice
a místní  ásti Krnov-Chomýž" s cílem napojení 1500 obyvatel,
ukon ení výstavby v roce 2011. Do budoucna obec plánuje
p!ipojení místních  ástí Krásné Lou ky, Cvilín-vrch, Ježník
( ást) a obec Brantice. 

80142 98,4 nevyhovující #OV, opat!ení v realizaci, OPŽP

Kun ice pod Ond!ejníkem 2189 500 500 23 V obci je vybudována nová kanalizace a #OV (kapacita 1324
EO, v sou asnosti ve zkušebním provozu). Obec má v plánu
napojit celkem 915 obyvatel.

2016 0 p!edpoklad zahájení realizace opat!ení v roce 2010, termín
ukon ení 2011 (#OV, kanalizace), OPŽP

Ludge!ovice 4627 0 0 0 V sou asnosti probíhá dokon ování všech nutných p!íprav pro
zahájení výstavby oddílné kanalizace s napojením na Ú#OV
Ostrava s cílem napojení 2100 obyvatel.

5811 5,5 p!edpoklad zahájení realizace opat!ení v roce 2010, OPŽP

M"sto Albrechtice 3607 2515 2063 70 Projekt "Dostavba kanaliza ního systému m"sta M"sto
Albrechtice" s cílem napojení 450 EO, ukon ení výstavby v
roce 2009. V sou asnosti obec nemá v plánu dostavbu další
kanalizace.

2713 79,4 vy!ešená, nutná intenzifikace #OV

Mo!kov 2486 100 100 4 Obec Mo!kov je  len Svazku obcí regionu Novoji ínska. V
sou asnosti ve výstavb" projekt "Odkanalizování vybraných
m"st a obcí regionu Novoji ínska" s cílem napojení 2300
obyvatel. Odpadní vody budou odvád"ny na #OV Šenov u
Nového Ji ína. P!edpokládaný termín ukon ení výstavby je v
roce 2012.

2110 46,8 nevyhovující #OV, p!edpoklad zahájení realizace opat!ení v
roce 2010, termín ukon ení 2011 (kanalizace), OPŽP
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Mosty u Jablunkova 3973 2035 1800 51 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Vybudování
splaškové kanalizace v obci Mosty u Jablunkova" s cílem
napojení 1386 obyvatel, ukon!ení výstavby v roce 2010. Obec
má v plánu postupn" p ipojovat další obyvatele.

3732 29

Návsí 3822 1203 1203 31 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Vybudování
splaškové kanalizace v obci Návsí" s cílem napojení 1120
obyvatel, ukon!ení výstavby v roce 2010. Odpadní vody jsou
odvedeny na #OV Jablunkov.

Nový Ji!ín 26076 22687 23838 87 #len Svazku obcí regionu Novoji!ínska. V sou!asnosti ve
výstavb" projekt „Odkanalizování vybraných m"st a obcí
regionu Novoji!ínska“ s cílem napojení 891 obyvatel místních
!ástí Lou!ka a Žilina. Odpadní vody budou odvád"ny na #OV
Šenov u Nového Ji!ína.

31673 87,6 vy ešená

Odry 7450 5708 2497 77 K m"stu Odry (6000 obyvatel) pat í 8 místních !ástí - Dobešov,
Kaménka, Kloko!$vek, Lou!ky, Poho , Tošovice, Vítovka,
Veselí (zhruba 1500 obyvatel). Obyvatelé t"chto místních !ástí
 eší !išt"ní odpadních vod individuáln", je zde vybudována
nesouvislá kanaliza!ní sí% s vypoušt"ním odpadních vod do
místních vodote!í.

5808 97,3 vy ešená

Opava 58739 53218 71683 91 Na #OV Opava je napojena také obec Malé Hoštice (celkový
po!et obyvatel - 1797, napojeno 457 obyvatel). V sou!asnosti je
ve výstavb" další etapa stavby oddílné kanalizace s cílem
napojení celé obce Malé Hoštice. 

112829 99,7 vy ešená

Orlová 33427 28054 19966 84 Projekt "Odkanalizování okrajových !ástí m"sta Orlová" s cílem
napojení cca 2000 obyvatel, zahájení výstavby v roce 2012.
P$vodní studie odkanalizování zahrnovala i další místní !ásti
m"sta, ve kterých se od realizace výstavby kanalizace upustilo z
d$vodu rozší ení t"žby !erného uhlí na OKD, a.s., D$l Karviná.

36771 78,3 dostate!ná investorská p íprava bez p edpokladu zahájení
realizace opat ení do konce roku 2010, termín ukon!ení
2014 (kanalizace), OPŽP

Ostrava 310464 273287 290513 88 M"sto Ostrava je tvo eno 23 místními !ástmi, které jsou
odkanalizovány na celkem !ty i #OV (Ú#OV, He manice I. a
II., Michálkovice). M"sto má zpracován projekt "Dostavba
plošné kanalizace Ostravy" (rekonstrukce Ú#OV,
odkanalizování lokalit bez  ádného !išt"ní s odvedením
odpadních vod na Ú#OV), žádost o dotaci ze SFŽP byla v roce
2011 stažena (viz bližší informace v textu bakalá ské práce).

314467 95,2 vy ešená, nutná intenzifikace #OV, OPŽP
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Ostravice 2285 1800 2671 79 Do aglomerace spadá obec Ostravice a místní !ást Frýdlantu
nad Ostravicí - Nová Ves. V obci je vybudována nová "OV se
systémem tlakové kanalizace.

3000 6,7 opat ení v realizaci, zajišt#no financování

Palkovice 3122 1517 1517 49 V obci se nacházejí dv# spádové oblasti - Palkovice, ze které
jsou odpadní vody odvád#ny na "OV Frýdek-Místek a Myslík -
místní !ást Palkovic, ze které jsou odpadní vody odvád#ny na
"OV Kozlovice. Obec má v plánu napojení dalších zhruba
1500 obyvatel.

3552 38,5 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2012-2020 (kanalizace), OPŽP

Paskov 3961 2837 1621 72 Likvidace odpadních vod je zajišt#na v souladu s požadavky
platné legislativy.

4169 81,7 dostate!ná investorská p íprava bez p edpokladu zahájení
realizace opat ení do konce roku 2010

Petrovice u Karviné 4687 610 610 13 Projekt "I.etapa odkanalizování obce Petrovice u Karviné" s
cílem napojení 1800 EO, zahájení výstavby v roce 2012.
Odpadní vody budou odvedeny do stávající stokové sít# m#sta
Karviná zakon!ené na "OV Karviná.

4627 29,2 nevyhovující "OV, p edpoklad zahájení realizace opat ení v
roce 2010, OPŽP

Pet vald 7129 3448 2050 48 V sou!asnosti probíhá výstavba projektu "Sanace a
rekonstrukce kanaliza!ní soustavy v d$sledku doznívání
d$lních škod po t#žb# uhlí v Pet vald#" s cílem napojení 2200
obyvatel místních !ástí Nová Ves a Zaryje a výstavba
kanalizace a nové "OV pro 750 EO v lokalit# Pet vald-Jih.

7520 52,2 dostate!ná investorská p íprava bez p edpokladu zahájení
realizace opat ení do konce roku 2010, termín ukon!ení
2013 (kanalizace), OPŽP

Píš% 2131 0 0 0 Obec má zpracován projekt "Odkanalizování obce a výstavba
"OV". V rámci tohoto projektu má být v obci vybudována
tlaková kanalizace. Tento typ kanalizace není jednozna!n#

p ijímán ob!any obce. Situace je v  ešení.

2096 0 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2012 ("OV, kanalizace), OPŽP

P íbor 8697 7938 7938 91 Vybudována soustavná sí% jednotné kanalizace s odvedením
odpadních vod na "OV P íbor. Obyvatelé místních !ástí Hájov
a Prchalov  eší !išt#ní odpadních vod individuáln#.

7511 99,2 vy ešená

Raškovice 1766 1649 1126 93 Likvidace odpadních vod je v obci zajišt#na v souladu s
požadavky platné legislativy.

2087 80,5 vy ešená

Rychvald 7098 1651 1615 23 Odkanalizována je pouze centrální !ást obce (sídlišt#), ostatní
obyvatelé jsou napojeni na kanalizaci s vypoušt#ním odpadních
vod p ímo do recipientu nebo  eší !išt#ní odpadních vod
individuáln#. V obci se p ipravuje výstavba !ásti kanalizace
(kapacita p ipojení 244 EO) s odvedením odpadních vod na
stávající "OV.

2344 89,6 vy ešená
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Rýma ov 8836 7000 1486 79 Na "OV p itéká jednotnou kanalizací velmi malé množství
zne!išt#ní. Tato situace je zp$sobena zna!ným na ed#ním
odpadních vod vodami balastními a špatným technickým
stavem stávající kanalizace. M#sto Rýma ov má proveden
monitoring, ze kterého vyplývají možná opat ení k náprav#

tohoto stavu. Rekonstrukce kanalizace ve vytipovaných místech
bude probíhat dle finan!ních možností obce.

10790 98,3 vy ešená

Stará Ves nad Ond ejnicí 2630 1290 1290 49 Projekt "Obec Stará Ves nad Ond ejnicí", ukon!ení výstavby v
roce 2012. Odpadní vody jsou odvád#ny na Ú"OV Ostrava.

2200 38,2 opat ení v realizaci, zajišt#no financování, OPŽP

Starý Ji!ín 2648 1480 1480 56 Obec Starý Ji!ín je složena z 9 místních !ástí. Místní !ásti
Starojická Lhota (360 obyvatel), Vl!nov (560 obyvatel), Ji!ina
(340 obyvatel) a Starý Ji!ín (220 obyvatel) jsou odkanalizovány
s odvedením odpadních vod na "OV, obyvatelé ostatních
místních !ástí  eší !išt#ní odpadních vod individuáln#.

Sta í! 2014 0 0 0 Obec v roce 2004 zahájila p ípravu projektu výstavby
kanalizace ve fázi pro územní  ízení. Toto územní  ízení
neprob#hlo z d$vodu nevy ešení vlastnických práv k
pozemk$m. V sou!asnosti obec v p ípravách projektu
odkanalizování pokra!uje, probíhá výb#rové  ízení na
zpracovatele projektové dokumentace. Odpadní vody jsou v
p evážné mí e po pouze mechanickém p ed!išt#ní v septicích u
jednotlivých nemovitostí odvád#ny nesoustavnou jednotnou
kanalizací. Studénka 10074 9300 3139 92 V sou!asnosti probíhá výstavba "OV (kapacita 9500 EO) a
kanalizace s cílem napojení 852 obyvatel, p edpokládaný termín
ukon!ení výstavby je v roce 2012. Rozdíl mezi po!tem
napojených obyvatel a množstvím zne!išt#ní na p ítoku je
zp$soben zna!ným na ed#ním odpadních vod vodami
balastními a špatným technickým stavem stávající kanalizace.

81,9 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2011 ("OV, kanalizace), OPŽP

Suchdol nad Odrou 2548 2122 1420 83 V sou!asnosti probíhá dokon!ení II. etapy odkanalizování obce
(výstavba kanalizace a dostavba "OV) s cílem napojením 1500
obyvatel.

2900 27,6 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2011 ("OV, kanalizace), OPŽP

Šenov 5990 2987 2987 50 V obci je vybudována oddílná kanalizace s odvedením vod na
"OV Haví ov.

9704 64,8 kanalizace, termín ukon!ení 2012

Šenov u Nového Ji!ína 2057 1600 1600 78 V obci je vybudována gravita!ní kanalizace (provozovatel
SMVaK Ostrava a.s.) a tlaková kanalizace (provozovatel obec).
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Št"pánkovice 3179 2782 764 88 Z celkového po!tu nemovitostí napojených na kanalizaci
zakon!enou #OV je zhruba 50% napojeno p es stávající
septiky, z tohoto d$vodu je nižší zatížení #OV. Místní !ást
Albertovec má vlastní #OV s kapacitou 200 EO, obyvatelé
místní !ásti Svoboda  eší !išt"ní odpadních vod individuáln",
není zde kanalizace.

2800 99,6 vy ešená

Štramberk 3468 2788 3300 80 Na kanalizaci zakon!enou #OV jsou napojeny místní !ásti
Ba iny (1388 obyvatel), Kanada (1160 obyvatel) a Koziny (240
obyvatel). 

3810 67,5 opat ení v realizaci, zajišt"no financování, OPŽP

T"rlicko 4132 2363 1751 57 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Stavba
kanalizace v obci T"rlicko" s cílem napojení 552 obyvatel,
ukon!ení výstavby v roce 2011.

2268 78,3 opat ení v realizaci, zajišt"no financování

Trojanovice 2381 535 535 22 #ást obce Trojanovice je odkanalizováno a p ipojeno na #OV
Frenštát pod Radhošt"m. Obec má výhledov" v plánu napojení
cca 630 obyvatel.

T inec 37800 36200 61846 96 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Stavba
kanalizace ve m"st" T inec" s cílem napojení 3940 obyvatel,
ukon!ení výstavby v roce 2010.

48173 74,7 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2010 (kanalizace)

Vendryn" 4230 1300 1300 31 Projekt "Revitalizace povodí Olše", podprojekt "Stavba
kanalizace v obci Vendryn"" s cílem napojení 2200 obyvatel,
ukon!ení výstavby v roce 2011. Odpadní vody jsou odvedeny
na #OV T inec. V sou!asnosti probíhá p ipojování obyvatel.
Odpadní vody z místní !ásti Zaolší (500 EO) jsou odvedeny na
#OV Byst ice.

4150 0 opat ení v realizaci, OPŽP

Vítkov 6254 5142 4115 82 Likvidace odpadních vod je v obci zajišt"na v souladu s
požadavky platné legislativy.

6423 86,1 vy ešená

Vratimov 6969 4083 4083 59 Na území m"sta je vybudována soustavná jednotná stoková sí%,
která odvádí odpadní vody na Ú#OV Ostrava. Okrajové !ásti
m"sta  eší likvidaci odpadních vod individuáln" se zaúst"ním
do povrchových p íkop$, trativod$ a následn" do recipientu. V
místní !áti Podlesí probíhá v sou!asnosti výstavba splaškové
kanalizace s cílem napojení 250 EO.

7043 72,6 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2011 (kanalizace), OPŽP

Vrbno pod Prad"dem 5694 4147 2211 73 Výstavba kanalizace v místních !ástech Mnichov a Železná,
ukon!ení výstavby v roce 2010. Na rok 2012 je naplánována
výstavba kanaliza!ních p ípojek s cílem napojení 1152 EO.

5747 72,2 p edpoklad zahájení realizace opat ení v roce 2010, termín
ukon!ení 2011 (kanalizace), OPŽP
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V esina - Krásné Pole 2753 2207 2207 80 V obci se nachází jednotná kanalizace napojená na sb"ra!,
kterým jsou odpadní vody odvedeny na Ú#OV Ostrava. V
!ástech obce, kterou nejsou p ipojeny na tuto kanalizaci, je
zajišt"no !išt"ní odpadních vod individuáln" (septiky, žumpy)
se zaúst"ním do stávající kanalizace, p ípadn" trativodu a
následn" do recipientu.

2743 79,3 vy ešená, nutná intenzifikace #OV

 2012 10


