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2 Zásobovaní vodou a likvidace odpadních vod po 
obcíchKrajina – terénní šetření  

2.1 Zásobování vodou 

Z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, územních plánů a dalších 
podkladů (HEIS) plynou následující údaje: 

 

Obec Branka u Opavy má veřejný vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. 
Vodovod je zásoben z přivaděče OOV přes zemní vodojem Hradec nad Moravicí 2 x 1 000 m3  a dále 
přes rozvodnou síť Hradec nad Moravicí. Pro zásobování není využíván vodojem 250 m3 v Hradci nad 
Moravicí. Vlastní zdroj vody v Brance není využíván.  

Obec Bratříkovice má vybudován nový vodovod. Voda je dodávána z vodovodu Svobodné 
Heřmanice, které jsou napojeny na skupinový vodovod Bruntál (zdroj - vodní nádrž Slezská Harta, 

úpravna vody Leskovec nad Moravicí). Voda je přivedena do zemního vodojemu Bratříkovice 2x15 m3 

a odtud do rozvodné sítě. 
 
V Brumovicích je vybudován vodovod, který provozuje obec  Brumovice. Vodovod zásobuje 
Brumovice, Pustý Mlýn, Skrochovice a Úblo a pokračuje až do Velkých Heraltic. Zdrojem vody je 

jímací území Brumovice s vydatností 10 l.s-1, ochranná pásma 1. a 2. stupně jsou stanovena 
rozhodnutím OÚ Opava z 20. 9. 2002 čj. 3282/2002/RŽP/Mr-231.1 a upravena rozhodnutím MM 
Opavy z 17. 9. 2004 čj. ŽP-5026/2004-Mr. Upravená voda je čerpána do vodojemu Brumovice 
2 x 250 m3. V Kolné (4 obyv.) ani v Pochni (4 obyv) není vybudován veřejný vodovod a zásobování 
vodou je zajišťováno z vlastních domovních studní.  
 
Obec Budišovice má vybudován veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu je SmVaK Ostrava a.s., 
RS 5 Opava. Vodovod je součástí skupinového vodovodu zásobujícího vodou z OOV obce Hrabyně, 
Josefovice, Budišovice, Pustou Polom, Kyjovice, Hlubočec. Voda je z přivaděče OOV čerpána do 

zemních vodojemů Hrabyně 100 m3 a 250 m3 a do věžového vodojemu Budišovice 100 m3. 
Z vodojemu Budišovice je samostatným řadem napojena čerpací stanice Pustá Polom, která čerpá 
vodu do vodojemu Pustá Polom, zásobujícího Pustou Polom a Hlubočec.  

 

Obec Dolní Životice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
Litultovice - Dolní Životice - Stěbořice. Provozovatelem je firma Jiří Lenart s.r.o. Zdrojem vody jsou 

jímací vrty v okolí Mladecka a Litultovice Pilný Mlýn s vydatností 20 l.s-1. Voda je upravována 
v úpravně vody Mladecko, odkud je čerpána do vodojemu Litultovice (U Skalky) 2 x 650 m3 a odtud 
do Dolních Životic, kde je na řadu umístěn redukční ventil. Rozvodná vodovodní síť z PVC má 
celkovou délku 5 600 m. Plánuje se rozšíření vodovodu do Hertic. 
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Veřejný vodovod v Háji ve Slezsku provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Vodovod je rozdělen 
do několika tlakových pásem a je zásoben vodou z OOV i z vlastního zdroje. Voda  z přivaděče OOV 

DN 1 000 je přiváděna do zemního vodojemu Ostrá hůrka 250 m3 a odtud je do spotřebiště horního 
tlakového pásma Háje v Slezsku. Vlastním zdrojem vody je studna Čertův mlýn, která zásobuje dolní 
tlakové pásmo. Rozvodná vodovodní síť v Háji ve Slezsku má celkovou délku 19 222 m (včetně 
Chabičova, Smolkova a Lhoty). Voda z přivaděče OOV je dále přiváděna do vodojemu ve Smolkově 
1 500 m3, který slouží pro Dolní Benešov a Hlučín. Gravitací je voda přiváděna řadem DN 500 do 
Dolního Benešova, z odbočky pro Hlučín jsou zásobeny Kozmice a Jilešovice. Voda je v Jilešovicích 
přivedena do čerpací stanice (v minulosti sloužila k čerpání vody z místního zdroje, který je odstaven). 
Čerpací stanice o výkonu 2 l.s-1 čerpá vodu do zemního vodojemu 100 m3.  
 
Obec Hlavnice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Litultovice - viz Dolní 
Životice. Z vodojemu Litultovice je voda čerpána do zemního vodojemu Hlavnice 2 x 150 m3, odkud je 
přes automatickou tlakovou stanici čerpána do rozvodné sítě Hlavnice. Z vodojemu Hlavnice vodovod 
pokračuje do Jezdkovic, Nového Dvora, Jamnice a Stěbořic.  
 
Obec Hlubočec má vodovod provozovaný SmVaK Ostrava a.s. který je součástí skupinového 
vodovodu Hradec n/M – Jakubčovice – Hlubočec – (Skřípov – Hrabství – Slatina) napojeného na OOV. 
Voda je z 1. větve přivaděče čerpána do zemního vodojemu Jakubčovice, ze kterého je gravitačně 
přiváděcím řadem napojena obec Hlubočec.  
 
Obec Hněvošice má vybudován vodovod, který je provozován SmVak Ostrava, RS 5 Opava a je 
součástí skupinového vodovodu pro obce Hněvošice, Služovice, Vrbku a Oldříšov. Voda je získávána 

z jímacího území Hněvošice o vydatnosti 14,1 l.s-1. Ochranná pásma 1. a 2. stupně stanovil ONV 
Opava 1. 4. 1986 čj. voda 2484/235/85/86-Pa a upravil MM Opavy 24. 5 .2004 čj. ŽP-2391/2004-Mr. 

Upravená voda je přiváděna do akumulační nádrže o objemu 300 m3, ze které je voda přiváděna  do 

rozvodné sítě v Hněvošicích. Upravená voda je také čerpána do věžového vodojemu 2 x 200 m3 pro 
Služovice, Vrbku a Oldříšov. Celková délka celé sítě činí 5 655 m. 
 
Obec Holasovice má vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodovod Opavy v Držkovicích. 

Čerpací stanice Držkovice čerpá vodu přivedenou z věžového vodojemu Vávrovice 200 m3 do 

věžového vodojemu Holasovice o objemu 300 m3. Vodovod slouží též pro zásobování sídel Loděnice, 
Kamenec, Štemplovec a Zadky. Celkově má rozvodná síť délku 4  983 m. 
 
Obec Hrabyně má vybudován veřejný vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. 
Vodovod je zásobován vodou z OOV, čerpací stanice o výkonu 13 l.s-1 čerpá vodu do zemních 
vodojemů 100 m3 a 250 m3 a současně i do věžového vodojemu Budišovice 100 m3 zásobujícího 
vodou Budišovice a dál Pustou Polom a Hlubočec.  
 
Město Hradec nad Moravicí má vybudován veřejný vodovod, který je provozován SmVaK 
Ostrava a.s., RS 5 Opava. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel, vodovod je napojen na OOV. Voda 

je  přiváděna do  zemního vodojemu Hradec nad Moravicí 2 x 1 000 m3. Dolní tlakové pásmo Hradce 
nad Moravicí  a obec Branka je napojeno na zemní vodojem Hradec nad Moravicí, horní část - oblast 
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Zámek je zásobena přes ATS Zámek. Voda  z přivaděče OOV DN 1 000  je v Žimrovicích přiváděna do 

zemního vodojemu Žimrovice 150 m3, ze kterého je napojena rozvodná síť Žimrovice a odkud se 

čerpá voda do zemního vodojemu Benkovice o objemu 150 m3, odkud je zásobena i obec Štáblovice. 
Z 1. větve přivaděče OOV u přerušovací komory Hradec nad Moravicí je dále voda čerpána do 
zemního vodojemu Bohučovice 2 x 50 m3, odkud jsou zásobeny i Jakubčovice a další obce. 

Domoradovice mají vybudovaný veřejný vodovod a věžový vodojem 100 m3 napojený na OOV, 
výhledově je uvažováno s připojením Filipovic. 
 
Obec Chlebičov má vodovod, jehož provozovatelem je SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Obec je 
zásobována vodou z vlastního zdroje - vrtu JS-1 Angelika s vydatností 20 l.s-1, který je situován 
jihozápadně od Chlebičova. Voda je čerpána do úpravny vody o výkonu 4 l.s-1, upravená voda je 
čerpána do věžového vodojemu 200 m3, odkud je přiváděna do rozvodné sítě v obci a dále do části 
Opava - Pusté Jakartice.  
 
Obec Chvalíkovice má vybudován veřejný vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. 
Voda je získávána z OOV, pro akumulaci slouží zemní vodojem 100 m3, do kterého je voda přivedena 
z 2. větve OOV DN 1 000.  
 
Obec Jakartovice provozuje veřejný vodovod, který má vlastní zdroj podzemní vody o vydatnosti 
2,5 l.s-1. Jímana voda je v čerpací stanici zdravotně zabezpečena a čerpána do zemního vodojemu 
250 m3. Rozvodná vodovodní síť má délku 5 350 m. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
V Hořejších Kunčicích je jímána podzemní voda z vrtu o vydatnosti 4,2 l.s-1, upravená voda je čerpána 
do vodojemu Hořejší Kunčice 150 m3 a odtud do zemního vodojemu Bohdanovice 100 m3. V Deštném 
jsou rovněž využívány místní zdroje podzemní vody. Zdroje v Hořejších Kunčicích a v Deštném 
nepostačují potřebám a je nutno najít další vhodné vodní zdroje. 
 
Obec Jezdkovice má veřejný vodovod, který je součástí SV Litultovice - viz Dolní Životice.  Z vodojemu 
Hlavnice 2 x 150 m3 je zásoben vodojem Jezdkovice 2 x 250 m3. 
 
V obci Kyjovice je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Hrabyně - 
Pustá Polom - Budišovice. Voda je přiváděna z OOV, z Pusté Polomi je veden gravitační přívodní řad 

do zemního vodojemu Kyjovice 100 m3, ze kterého je voda přiváděna do rozvodné sítě délky 
5 700 m. Kyjovice mají také místní zdroje vody. V údolí Seziny se jímá podzemní voda, která je vedena 
do dvou zámeckých vodojemů a slouží pro potřeby domova důchodců. Ve východní části obce v údolí 
Polančice je vrt a studna, které jsou využívány zemědělským družstvem - farmou v Kyjovicích, vrt na 
západě slouží pro farmu Nový Dvůr. 
 
Obec Lhotka u Litultovic má vybudován veřejný vodovod, provozovatelem je  SmVaK Ostrava a.s., 
RS 5 Opava.  Vodovod je napojen na skupinový vodovod Kružberk. ÚV Kružberk o výkonu 40 l.s-
1 upravuje povrchovou vodu z přehradní nádrže Kružberk. Upravená voda se čerpá výtlačným řadem 
do zemního vodojemu Nové Lublice 2 x 210 m3, odkud je dopravována do zemního vodojemu 
Moravice 210 m3. Vodojem slouží pro zásobování obce Moravice a řadem DN 80 délky cca 1 600 m je 
voda přiváděna do vodojemu Lhotka u Litultovic 2 x 20 m3, na který je napojena rozvodná síť obce.  
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Městys Litultovice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
Litultovice. Celý vodovod provozuje firma Lenart - Novotný, vodovod má zdroj vody v Mladecku. Zde 
se jímá v současné době podzemní voda dvěmi vrty M1 a M4, z vrtů se čerpá do úpravny vody 

Mladecko o výkonu  30 l.s-1. V úpravně vody je voda upravována - provzdušňována a po průchodu 
čiřiči filtrována na tlakových filtrech. Voda je zdravotně zabezpečena dávkováním plynného chlóru do 
akumulační nádrže v úpravně vody Mladecko. Upravená voda je z akumulační nádrže čerpána do 
zemního vodojemu Litultovice o objemu 2 x 650 m3. Z vodojemu Litultovice je voda gravitačním 
přívodním řadem DN 200 délky 2 200 m přiváděna do rozvodné sítě Litultovice a současně je i 
přiváděcím řadem dopravována do rozvodné sítě Dolní Životice. Čerpací stanicí ve vodojemu je voda 

výtlačným řadem DN 200 čerpána do zemního vodojemu Hlavnice 2 x 150 m3, odkud jsou dále 
zásobovány obce Hlavnice, Jezdkovice, Stěbočice, Nový Dvůr, Jamnice. Rozvodná síť Litultovice má 
celkovou délku 6 600 m. Dalším zdrojem SV je vrt M5 v lokalitě Litultovice-Pilný Mlýn, který je 
propojen novým vodovodním řádem DN 250 mm délky 850 m s úpravnou vody Litultovice-Luhy. 
 

Obec Mikolajice je zásobovaná pitnou vodou z ÚV Kružberk přes zemní VDJ Melč  210 m3, odkud je 

přívod do zemního VDJ Mikolajice 50 m3. Délka přívodního řadu do obce je cca 3 500 m. Rozvod po 
obci je délky 2 132 m. V Mikolajicích jsou dvě tlaková pásma předělena přerušovací komorou o 

objemu 10 m3. 

 
Vodovod obce Mladecko je součástí skupinového vodovodu Litultovice, který zásobuje vodou obce 
Mladecko, Litultovice, Dolní Životice, Hlavnice, Jezdkovice, Stěbořice, Hertice. Celý vodovod 
provozuje firma Lenart - Novotný. Zdrojem vody je jímací území Mladecko, ve kterém je jímána 

podzemní voda jímána o celkové vydatnosti 30 l.s-1. Pro jímání vody je využíván vrt M1 o vydatnosti 

12 l.s1 situovaný u úpravny vody a vrt M4, který má vydatnost 12 l.s-1 a je situován severozápadně 
od obce. Voda z vrtu M4 je do úpravny vody přivedena výtlačným řadem DN 150, délky cca 2 725 m. 

Vrt M3 situovaný jihovýchodně od úpravny vody má vydatnost 6 l.s-1, tento vrt na ÚV není napojen a 
bude využíván po zvýšení odebíraného množství vody z ÚV po rozšíření vodovodní skupiny 
zásobované z ÚV Mladecko. Ochranná pásma 1. a 2. stupně vrtů M1, M2 a M3 jsou stanovena 
rozhodnutím ONV Opava z 1. 4. 1986 čj. OVLHZ-voda 682/235/86/Pa, OP 1. stupně vrtu M4 stanovil 
OÚ Opava 11. 3. 2002 čj. 73/2002/RZP/Mr-231.2. Upravená voda je čerpána do zemního vodojemu 
Litultovice o objemu 2 x 650 m3. Voda z vodojemu Litultovice je gravitačně přiváděna do rozvodné 
sítě Mladecko a současně také i do rozvodné sítě Litultovice a Dolní Životice. Čerpací stanice ve 

vodojemu Litultovice čerpá vodu do vodojemu Hlavnice 2 x 150 m3.  
 
V obci Mokré Lazce veřejný vodovod provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Zdroj vody pro 

vodovod je  OOV a místní zdroj - jímací zářezy. Voda z OOV  je přivedena do vodojemu 100 m3. Zde 
se voda míchá s vodou z místního zdroje a z vodojemu je gravitačně napojena rozvodná síť v obci. 
OOV se na zásobování obce podílí 55,6 %. Podzemní voda je jímána krátkými jímacími zářezy, 

gravitačně je svedena do sběrné jímky a odtud do zemního vodojemu o objemu 100 m3. Zde se voda 

míchá s vodou z OOV. Jímací území má vydatnost 0,5 l.s-1. Místní zdroj se podílí na zásobování obce 
44,4 %. 
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Obec Neplachovice má vybudován veřejný vodovod s napojením na vodovod Opavy přes věžový 

vodojem Vávrovice 200 m3, čerpací stanici Držkovice a věžový vodojem Holasovice 300 m3. Do části 
obce Zadky je voda přivedena přes Loděnici, čerpací stanici Štemplovec a vodojem Hůrka. 
 
Obec Nové Sedlice má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s., 
RS 5 Opava. Je na něj napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Zdrojem vody je Ostravský oblastní 
vodovod (OOV), napojení je na 2.větev přivaděče Pohradí-Krásné Pole. 
 
Obec Oldříšov má veřejný vodovod, který je provozován SmVaK Ostrava, a. s.,R. S. Opava. Vodovod je 
součástí skupinového vodovodu pro obce Hněvošice, Služovice, Vrbku a Oldříšov. Voda je získávána 

z jímacího území Hněvošice o vydatnosti 14,1 l.s-1. Podzemní voda je čerpána do úpravny vody o 

výkonu 10 l.s-1, kde se provádí odželeznění vody a zdravotní zabezpečení. Voda je přiváděna 

do akumulační nádrže o objemu 300 m3, odkud je gravitačně napojena obec Hněvošice, dále je voda 

z akumulační nádrže čerpána do věžového vodojemu 2 x 200 m3, odkud je přiváděna do rozvodné 
sítě Oldříšova a  současně také samostatným řadem do Služovic. Na Rozvodnou vodovodní Oldřišov 
je napojeno 100 % obyvatel v obci. Pro Masospol slouží další věžový vodojem s místním zdrojem 
vody, který plně kryje denní potřebu vody. 
 
Město Opava má vybudován veřejný vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava, R. S. Opava. Zdrojem 
pitné vody je především Ostravský oblastní vodovod (OOV), který pokrývá potřebu vody z 94 %. 
Z vodárenské nádrže Kružberk na Moravici je voda dopravována přes úpravnu vody v Podhradí u 
Vítkova dvěma přivaděči DN 1000 do Opavy a dále na Ostravsko a Karvinsko. Z přerušovací komory 
Hradec nad Moravicí na 1. větvi OOV je řadem DN 350 s kapacitou 120 l/s zásoben zemní vodojem U 
hřbitova 2 x 800 m3, odkud je voda dodávána do Otic a Uhlířova a nižšího tlakového pásma Opavy. 
Z vodojemu Chvalíkovice 2 x 5000 m3, který je na 2. větvi OOV, vede do Opavy řad DN 800 
s kapacitou 435 l/s, který se větví na DN 700 a DN 600. Z řadu DN 700 je přes věžový vodojem 
U hřbitova 500 m3 zásobeno vyšší tlakové pásmo Opavy a přes čerpací stanice Slavkov Vlaštovičky 
s Jarkovicemi, Milostovicemi a Zlatníky a Vávrovice s Držkovicemi a Holasovicemi. Řadem DN 600 jsou 
zásobeny Kylešovice přes redukční ventil U křížku a Kateřinky s koncovým vodojemem 3 x 500 m3 + 2 
x 1500 m3, odkud vede vodovodní řad dále do Malých Hoštic. Z 1. větve OOV jsou dále samostatnými 
odbočkami zásobeny městské části Komárov přes vodojem 2 x 250 m3 a Suché Lazce přes vodojem 
100 m3. Z 2. přivaděče OOV je přes přerušovací komoru Raduň 1250 m3 zásoben Podvihov s 
koncovým vodojemem 150 m3. Místní část Komárovské Chaloupky je zásobena v rámci vodovodu 
Podvihova přes redukční ventil. Ve Vlaštovičkách je věžový vodojem 200 m3, pro Zlatníky se tlak 
snižuje redukčním ventilem. Ve Vávrovicích je věžový vodojem 200 m3, u kterého je čerpací stanice 
pro Držkovice, odkud se dále voda čerpá do Holasovic. Doplňkovou funkci pokrývající cca 6 % potřeby 
vody mají místní zdroje podzemních vod, z významnějších je v provozu již jen Jaktařský zářez 
s vydatností 12 l/s. Zdroj má stanovena ochranná pásma (OP) 1. a 2. stupně, která vyhlásil ONV 
v Opavě dne 11. 10. 1983, čj. voda 1786/235/83-Hol. Na území Opavy je dále evidováno OP 1. stupně 
vodního zdroje Palhanecké studny (rozhodnutí ONV Opava z 25. 10. 1967, zn. Voda 817/67 ing. K.), 
který ale není využíván. Další místní zdroj Karlovecká studna byl zrušen včetně OP (rozhodnutí OÚ 
Opava z 25. 9. 2000, čj. ŽP 3101/2000/Mr-231.2) a místní zdroj Sádrovcová galerie je definitivně 
odstaven a jeho OP je rovněž zrušeno (rozhodnutí MM Opavy z 12. 9. 2005, čj. ŽP-3010/2005-Mr). Do 
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k.ú. Malých Hoštic a Kateřinek zasahuje OP 2. stupně jímacího území Velké Hoštice (rozhodnutí ONV 
Opava z 1. 9. 1983, čj. 1785/235/83-Hol), které má vydatnost 40 l/s a je propojeno s vodovodní sítí 
Opavy. Vlastní vodní zdroje – studny mají téměř všechny zemědělské podniky na území Opavy, dále 
např. Psychiatrická léčebna, Ostroj, Seliko, Balakom, Komas, Modely Obaly, Nowaco, Cukrovar 
Vávrovice, Pekárny a cukrárny Komárov, TQM Opava, Mlékárna Opava, Technické služby, Kabet 
Morava a další. Pusté Jakartice jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodní sítě Chlebičova (z místního 
vodního zdroje Angelika).  
 
Obec Otice je zásobena vodou vodovodem, na který je  napojeno 100 % obyvatel. Vodovod 
provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Vodovod je součástí vodovodu Otice - Uhlířov. Zdrojem 
vody je OOV, voda je přivedena do obce přes zemní vodojem U Hřbitova v Opavě o objemu 
2 x 800 m3. Přívodní řad DN 150 dopravuje vodu do Otic a na vodojem U Hřbitova v Opavě je přímo 
napojena dolní část Otic a lokalita Rybníčky - nižší tlakové pásmo Otic. Horní část obce - vyšší tlakové 
pásmo je napojena na výtlačný řad do Uhlířova. Vodu do výtlačného řadu a vodojemu Uhlířov čerpá 
čerpací stanice Otice o výkonu 4,5 l.s-1s akumulační nádrží 50 m3.  
 
Obec Pustá Polom provozuje veřejný vodovod, zdrojem vody je OOV. Voda je přiváděna do Pusté 
Polomi z Hradce nad Moravicí přes Bohučovice, Jakubčovice a Hlubočec a pokračuje dále 

do Budišovic a Hrabyně. Z vodojemu Pustá Polom 2 x 250 m3 je zásobována rozvodná síť obce, 
vodovod dále pokračuje do Kyjovic. 
 
Obec Raduň má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Raduň - Vršovice a který 
provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel v obci. 

Zdrojem vody je OOV, voda je z OOV přivedena do akumulačního a vyrovnávacího vodojemu ve 

Vršovicích z roku 1977 o objemu 1 x 250 m3. Voda z vodojemu je gravitací přivedena přes rozvodnou 
síť Vršovice do rozvodné sítě Raduň. Tlak v rozvodné síti upravuje redukční ventil, který zajišťuje 
dostatečný tlak v horní části obce při současném překročení tlaku v dolní části obce. Obec nemá 
vybudovánu vlastní akumulaci. 

 
Obec Skřípov má vybudován vodovod, který provozuje obec Skřípov a tento vodovod je součástí 
skupinového vodovodu zásobujícího vodou z OOV  obce Bohučovice, Jakubčovice, Skřípov, Hrabství s 
propojením pro obce Hlubočec, Pustá Polom, Slatina, Výškovice, Těškovice, Tísek a Bílovec. Voda je 
z 1. větve přivaděče OOV u přerušovací komory Hradec nad Moravicí čerpána čerpací stanicí 

výtlačným řadem do zemního vodojemu Bohučovice 2 x 50 m3, odkud je čerpána do zemního 

vodojemu Jakubčovice 2 x 400 m3 a do věžového vodojemu Jakubčovice 100 m3. Přiváděcí řad přivádí 
vodu z řadu mezi zemním vodojemem Jakubčovice a obcí Hrabství do rozvodné vodovodní sítě 
Skřípova, která má délku cca 4 000 m, na vodovod je napojeno cca 80 % obyvatel. 
 
Obec Slavkov má vybudován veřejný vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Voda se získává z OOV přívodním řadem z Opavy do čerpací 

stanice Opava - Latarna o výkonu 7 l.s-1, která čerpá vodu do věžového vodojemu 200 m3. Rozvodná 
vodovodní síť je rozdělena do dvou tlakových pásem. Horní tlakové pásmo je napojeno na věžový 
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vodojem, dolní tlakové pásmo je napojeno na přerušovací komoru 50 m3, která je umístěna ve 
společném areálu s vodojemem. ZD Otice ve  Slavkově provozuje vlastní vodovod, který využívá 

studnu o vydatnosti 2,96 l.s-1 a vlastní věžový vodojem 200 m3. 
 
V obci Služovice je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
pro obce Hněvošice, Služovice, Vrbku a Oldříšov a který je provozován SmVaK Ostrava, a.  s.,R. S. 

Opava. Zdrojem vody je jímací území Hněvošice o vydatnosti 14,1 l.s-1 s úpravnou vody o výkonu 

10 l.s-1. Upravená voda je čerpána do věžového vodojemu 2 x 200 m3, odkud vede do rozvodné 
sítě  Služovic a  dále také samostatným gravitačním řadem do Oldříšova. Na rozvodnou síť v obci 
Služovice je napojeno 100% obyvatel, celková délka rozvodné sítě je 3 974 m. Na rozvodnou síť 
Služovic je napojena přívodním řadem část obce Vrbka. 
 
V obci Sosnová je vybudován vodovod, který je v majetku a správě obecního úřadu a je na něj 
napojeno asi 75 % obyvatelstva. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Bruntál. Z Horního 
Benešova je voda dopravována do Horních Životic a dále do Svobodných Heřmanic. Na konci Hor. 

Životic je napojen přívodní řad, který dodává vodu do zemního vodojemu Sosnová 2 x 150 m3. Nižší 

část obce je zásobena přes přerušovací komoru 20 m3. Areál zemědělského družstva ve východní 

části Sosnové má vybudován vlastní zdroj vody a vodojem 50 m3. 
 
Údaje pro obec Stěbořice nejsou aktuální. Veřejný vodovod je součástí skupinového vodovodu 
Litultovice, který využívá zdroje podzemní vody v Mladecku. Jímaná voda z vrtů je přivedena 
do úpravny vody Mladecko, odkud je čerpána do zemního vodojemu Litultovice 2 x 650 m3 a dále do 

zemního vodojemu Hlavnice 2 x 150 m3. Přívodní řad z vodojemu Hlavnice DN 200 přivádí vodu do 

zemního vodojemu Jezdkovice 2 x 250 m3, odkud vede přívodní  řad do rozvodné sítě Stěbořic. Z 
vodojemu Hlavnice je voda přivedena do Nového Dvora, Březové a Jamnice.  
 
Obec Štáblovice má vybudován veřejný vodovod, který provozuje obec. Zdrojem vody je OOV, voda 

je přiváděna přes vodojem v Žimrovicích do vodojemu Benkovice 150 m3, odkud je napojena obec 

Štáblovice přes přerušovací komoru 50 m3. Veřejný vodovod v Lipině je napojen na skupinový 
vodojem Kružberk přes zemní vodojem Melč 210 m3.  
 
Obec Štítina má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Je 
na něj napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Obec 
je napojena na 2.větev přivaděče Podhradí-Krásné Pole (DN 1 000), a to přímo bez vodojemu hlavním 
zásobovacím řadem DN 150. 
 
Obec Těškovice provozuje veřejný vodovod, jehož zdrojem jsou tři vrty s kapacitou cca 5 l/s, 
nacházející se v údolí potoka Jamnička. Ochranná pásma 1. a 2. stupně stanovil OÚ Nový Jičín 23. 3. 

1992 čj. ŽP-131/90-Ko-235. Voda je čerpána do věžového vodojemu Těškovice 250 m3. Od r. 2003 se 
připravuje napojení Těškovic na systém OOV, na skupinový vodovod Hradec n/M. – Jakubčovice -
  Hrabství – Slatina. U PK Hradec  je postavena čerpací stanice, která čerpá vodu do akumulace 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

11 

Bohučovice a odtud  do VDJ Jakubčovice, z něhož je položen přívodní řad  ke Skřípovu a 
k Hrabství.  Kapacita přivaděče je využita pro dopravu vody pro obce Skřípov, Hrabství, Slatinu, 
Ohradu, Stará Ves, Vyškovice, Těškovice a Tísek. 
 
Obec Uhlířov  má vybudován veřejný vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava, a. s., RS. Opava 
Vodovod je součástí vodovodu Otice - Uhlířov, voda z OOV je přivedena do zemního vodojemu 
v Opavě U hřbitova 2 x 800 m3. Přívodní řad dopravuje vodu do Otic, čerpací stanice Otice 
s akumulační nádrží 50 m3 čerpá vodu do věžového vodojemu 100 m3. V areálu ZD je situován druhý 
vodojem 100 m3. 
 
Obec Velké Heraltice má vybudován veřejný vodovod, který provozuje obec Velké Heraltice. Zdrojem 

vody je jímací území o vydatnosti 1,4 l.s -1, ve kterém je podzemní voda jímána dvěmi studnami a 

jedním jímacím vrtem. Voda je čerpána do věžového vodojemu  Velké Heraltice 90 m3. Místní zdroj 
zásobuje vodou obec z cca 40 - 50 %. Dalším zdrojem vody je vodovod Brumovice. Voda je čerpána 
čerpací stanicí ze zemního vodojemu  Brumovice do vodojemu Velké Heraltice. Tento zdroj zajišťuje 

dodávku vody z cca 50 - 60 %. Navržena je výstavba nového zemního vodojemu Hůrka 2 x 100 m3 

nad obcí, do kterého bude voda přiváděna z výtlačného řadu Brumovice. Z vodojemu bude voda 

čerpána do navrhovaného vodojemu Malé Heraltice 100 m3 . Tento vodojem bude zásobovat 
vodou  obce Malé Heraltice a Košetice.  
 
Obec Velké Hoštice má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. RS-5. Je 
na něj napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Surová voda z podzemních zdrojů je přivedena přes 
čerpací stanici do úpravny vody a odbytišť. Průměrná vydatnost zdrojů je 50 l/s. Zdroj má vyhlášena 
ochranná pásma 1.a 2.stupně rozhodnutím ONV Opava z 1. 9. 1983 čj. voda 1785/235/83-Hol. Ze 
zdroje Velké Hoštice jsou zásobovány i další obce a jejich části - Opava, Kravaře, Štěpánkovice, Velké 
Hoštice, Malé Hoštice, Komárov (GALENA) a Svoboda. V případě výpadku vlastních zdrojů (jsou 
v záplavovém území) je možno Velké Hoštice zásobovat pitnou vodou z OOV přes VDJ Opava-
Kateřinky. 
 
Obec Vršovice má veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Raduň - Vršovice a který provozuje 
SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Na veřejný vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je 2. 

větve Ostravského oblastního vodovodu, odkud je zásoben vodojem Vršovice 250 m3. Voda 
z vodojemu je přivedena do rozvodné sítě Vršovice   a dál do rozvodné sítě Raduň. Pro horní část 

obce slouží automatická tlaková stanice o max. výkonu 4 l.s-1. 
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2.2 Likvidace odpadních vod 

Z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, územních plánů a dalších 
podkladů (HEIS) plynou následující údaje: 

 

Obec Branka u Opavy - Pro odvedení splaškových odpadních vod od obyvatelstva je doporučeno 
využít stávající kanalizaci, která bude napojena přes odlehčovací komory 
na  kmenový kanalizační sběrač A, který je navrženo vybudovat v rámci stavby Kanalizace a ČOV 
Hradec nad Moravicí. Stávající kanalizace v západní části obce bude napojena na sběrač A přes 
čerpací stanici. Dále je navrženo vybudovat cca 2 900 m  uličních kanalizačních stok. Nová kanalizace 
je navržena jako splašková, profil kanalizace je DN 300 mm. Likvidace odpadních vod z katastru obce 
je navržena na společné mechanicko-biologické ČOV Hradec nad Moravicí, která je navržena na 
katastrálním území obce Branka v severovýchodní části řešeného území. - Informace nejsou aktuální, 
společná ČOV Branka - Hradec je v provozu, vlastní ČOV má Brano. 

V obci Bratříkovice je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 800 m. Kanalizace je vyústěna ve 
východní části obce do příkopu. Před vyústěním je na potrubí umístěná odlehčovací komora, která za 
zvýšených průtoků zajišťuje přítok vody do požární nádrže. Splaškové odpadní vody z jednotlivých 
objektů se převážně akumulují v septicích a žumpách.  
 
Údaje o obci Brumovice nejsou aktuální. V Brumovicích je nová splašková kanalizace svedená do 4 
lokálních ČOV, v ostatních sídlech je čištění individuální, soustavná kanalizace je vybudovaná v části 
Skrochovic. 
 
V obci Budišovice je vybudována soustavná síť původně dešťové kanalizace, která dnes odvádí jak 
dešťové, tak i splaškové odpadní vody do místní vodoteče. Kmenová kanalizační stoka prochází celým 
zastavěným územím obce ze západu na východ. Stávající stoky vyúsťují na třech místech 
do vodoteče. Na tyto kanalizační sběrače je napojeno cca 85 % obytné zástavby.  Provoz a údržbu 
zajišťuje obecní úřad Budišovice. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v septicích či 
žumpách. V obci je jedna domovní ČOV. 
 
V obci Dolní Životice je v provozu od roku 2007 nová mechanicko biologická ČOV pro1 300 EO. V obci 
je vybudována oddílná kanalizační síť o celkové délce cca 6156 m  napojená na ČOV. Provoz a 
údržbu   kanalizace a ČOV zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v lokalitách obce, které nejsou 
zatím napojeny na ČOV je zajištěno v septicích a žumpách odvážených na ČOV. Hertice nejsou na 
kanalizaci a ČOV napojeny. 
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V obci Háj ve Slezsku (Chabičov, Smolkov a Lhota) je vybudován soustavný systém jednotné stokové 
sítě, který zajišťuje odkanalizování cca 75 % obytné zástavby. Stávající stoková síť je ukončena ČOV. V 
Jilešovicích kanalizace ani ČOV není. 
V obci Hlavnice je vybudována oddílná kanalizace a ČOV. Celková délka splaškové kanalizace je 1 197 
m, z toho 827 m je ve správě SmVaK Ostrava a.s. Provoz a údržbu zbývající části splaškové kanalizace 
zajišťuje obecní úřad Hlavnice. Čistění odpadních vod z části území obce je zajištěno na centrální 
mechanicko-biologické ČOV, která je ve správě SmVaK Ostrava a.s. 
 
V obci Hlubočec je vybudována nesoustavná kanalizační síť. Celková délka stávající kanalizace je cca 
2 700 m. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod je zajištěno 
v septicích a žumpách. Dále je na území obce u cca dvaceti objektů odpadní voda čištěná v malých 
domovních čistírnách. V obci bude vybudována kanalizační síť splaškové kanalizace celkové délky 
5 600 m zakončená ČOV pro 600 EO. 
 
V obci Hněvošice je vybudována jednotná kanalizační síť, jejíž délka je cca 4 760 m. Provoz a údržbu 
stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v  septicích a 
žumpách. Splaškové odpadní vody způsobují nepříjemné pachové zamoření, jsou zdrojem 
hygienických závad a mají neblahý vliv na čistotu vody v recipientu, který je hraničním tokem 
s Polskou republikou. 
 
V obci Holasovice byla v letech 2011 až 2015 vybudována nová oddílná splašková kanalizace a ČOV 
s kapacitou 1 200 EO. Stará jednotná kanalizace je využívaná jako dešťová. Na kanalizaci a ČOV je 
připojena i Loděnice. 
 
V obci Hrabyně je splašková kanalizace a ČOV vybudována pouze pro areál Rehabilitačního centra. Do 
konce roku 2025 obec uvažuje s výstavbou nové kanalizace a centrální ČOV.  
 
Pro obec Hradec nad Moravicí nejsou aktualizované údaje. Likvidace odpadních vod je zajištěna 
na  společné ČOV pro obec Branka a město Hradec nad Moravicí. ČOV je situována na katastru obce 
Branka na pravém břehu řeky Moravice.  V Žimrovicích byla realizována výstavba splaškové 
kanalizace oddílné soustavy v celkové délce cca 4 441 m. Kanalizace je ukončena čerpací stanicí, 
odkud jsou odpadní vody čerpány na ČOV papírenského závodu. V ostatních sídlech se neuvažuje s 
odkanalizováním na ČOV. 
 
Pro obec Chlebičov nejsou údaje aktualizovány. V obci byla dobudovaná jednotná kanalizace a ČOV. 
 
Pro obec Chvalíkovice nejsou údaje aktualizovány. V obci byla dobudovaná kanalizace a ČOV. 
 
V obci Jakartovice není vybudovaná ani plánovaná soustavná kanalizace s ČOV. 
 
V obci Jezdkovice je vybudována soustavná kanalizace v délce cca 1 600 m. Provoz a údržbu stávající 
kanalizace zajišťuje obecní úřad Jezdkovice. Čištění odpadních vod je zajištěno v septicích či žumpách.  
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V obci Kyjovice je vybudován poměrně rozsáhlý systém jednotné kanalizace, na který je 
napojeno téměř 100 % obyvatel obce. Těsně pod obcí je kanalizace vyústěna do Polančice, která 
vtéká do rybníka ve východní části obce. Celková  délka  stávající  kanalizace je cca 5 000 m. Provoz a 
údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad Kyjovice.  Čištění odpadních vod v obci je zajištěno 
převážně v septicích či žumpách. 
 
V obci Lhotka u Litultovic je vybudována pouze dešťová kanalizační síť, která není zdokumentovaná. 
Provoz a údržbu zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno 
individuálně. 
 
V městysi Litultovice je vybudována jednotná kanalizační síť, do které jsou napojeny jak dešťové, tak i 
splaškové odpadní vody z většiny objektů. Páteř kanalizace tvoří kmenová stoka, která je trasována 
v souběhu se zatrubněným potokem DN 1200. Tato kanalizační stoka je vyústěna do Litultovického 
potoka. Provoz a údržbu kanalizace zajišťuje úřad městyse Litultovice. Čištění odpadních vod v obci je 
zajištěno v žumpách. Odpadní vody z 32 objektů jsou čištěny v lokální ČOV. 
 
Obec Mikolajice má vybudovanou dešťovou kanalizaci v délce cca 1 300 m, provoz a údržbu zajišťuje 
obecní úřad. Kanalizace je vyústěna bez čištění do Mikolajického potoka, v severozápadní části do 
příkopu. Čištění odpadních vod je zajištěno individuálně. 
 
V obci Mladecko není vybudována žádná veřejná kanalizace. V téměř celé obci je zatrubněn místní 
náhon a malá vodoteč. Provoz a údržbu zajišťuje obecní úřad Mladecko. Čištění odpadních vod je 
zajištěno individuálně. Na roky 2009 - 2011 byla plánována výstavba splaškové kanalizace v celkové 
délce 2 332 m s ukončením na biologické ČOV s kapacitou 330 EO. Projekt patrně nebyl realizován. 
 
V obci Mokré Lazce je vybudována soustavná síť jednotné kanalizace. Kmenový sběrač je pod obcí 
vyústěn do otevřeného koryta, které vtéká do potoka Sedlinka. Do kmenového sběrače je 
zaústěn vodní tok Kaplice. Celková délka  kanalizace je  cca 5 000 m. Provoz a údržbu stávající 
kanalizace zajišťuje obecní úřad Mokré Lazce. Čištění odpadních vod je zajištěno v septicích či 
žumpách. Areál firmy ULMER má vlastní ČOV pro cca 20 zaměstnanců. Odpadní vody z areálu 
autoservisu jsou předčištěné v lapači ropných látek. Do roku 2015 bylo plánováno vybudovat 
splaškovou kanalizaci pro skupinu obcí Štítina, Mokré Lazce a Háj ve Slezsku. Likvidace odpadních vod 
je navržena na nové ČOV obce Háj ve Slezsku. Projekt pravděpodobně nebyl realizován. 
 
V obci Neplachovice je vybudován poměrně rozsáhlý systém jednotné kanalizace, která zajišťuje 
odkanalizování cca 60 % obytné zástavby obce. Celková délka stávající stokové sítě je dle pasportu 
kanalizace 5 640 m. Provoz a údržbu části stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s., celkem se 
jedná o cca 1 914 m kanalizačních stok. Zbývající část kanalizace je ve správě obecního úřadu. Čištění 
odpadních vod je zajištěno individuálně. Na roky 2015 - 2020 je navržena výstavba splaškové 
kanalizace, která bude odvádět odpadní vody téměř ze všech nemovitostí ze zastavěné části obce. 
Odpadní vody budou odváděny do nové ČOV a předčištěné vypouštěny do vodního toku Heraltický 
potok. ČOV bude umístěna na okraji obce ve volném terénu v blízkosti křížení Heraltického potoka se 
silnicí I/57. Vzdálenost ČOV od obydlené části obce je cca 135 m. V rámci stavby bude vybudováno 
5 948 m gravitační kanalizace, výtlak délky 451 m, ČOV a 2 ČS. 
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V obci Nové Sedlice je vybudována nesoustavná jednotná a dešťová kanalizace v délce cca 2 000 
m. Čištění odpadních vod je zajištěno individuálně. Plánuje se odkanalizování na připravovanou 
společnou ČOV ve Štítině. 
V obci Oldřišov je od roku 2011 v provozu oddílná splašková tlaková kanalizace s napojením 
na centrální ČOV pro 1700 EO. Délka hlavní stoky je 7 647 m, délka podružných stok je 5 149 m.  
 

V Opavě je vybudovaná rozsáhlá kanalizační síť zakončená ústřední čistírnou odpadních vod (ČOV). 
Podle Programu rozvoje vodovodů a kanalizací bylo v roce 2000 na ČOV napojeno cca 52 500 
obyvatel města, což představuje 86 % trvale bydlících Opavanů. Soustavná kanalizace v délce cca 
140 500 km je vybudovaná v Jaktaři, Kateřinkách, Kylešovicích, Malých Hošticích, v Opavě-Městě, 
Opavě-Předměstí a ve Vávrovicích. Vesměs se jedná o kanalizaci jednotnou s kapacitními sběrači 
vedoucími na ČOV s odlehčováním přívalových srážkových vod do vodních toků ve 13 odlehčovacích 
komorách. Pouze tam, kde je nutno odpadní vody do kanalizace přečerpávat (čerpací stanice Jaselská 
na Předměstí, Bílovecká, Mezi Břehy a Na Pomezí v Kylešovicích, Fügnerova v Kateřinkách, Sebetova 
v Jaktaři, Dolní v Malých Hošticích, 2 ČS ve Vávrovicích apod.), je vybudovaná kanalizace oddílná, kdy 
splaškové stoky odvádějí splaškové vody na ČOV a stoky dešťové kanalizace odvádějí srážkové vody 
do vodních toků. Ústřední mechanicko-biologická ČOV je po celkové rekonstrukci a má kapacitu 
149 000 EO (cca 33 000 m3 odpadních vod za den při specifickém přítoku 220 l/EO). Recipientem 
vyčištěných vod je řeka Opava, odlehčované vody jsou zaústěny jak do Opavy, tak do jejích přítoků 
(Moravice, Velké, Kateřinského potoka, Otického příkopu, Mlýnského náhonu apod.). Soustavná 
kanalizace a ústřední ČOV je ve správě SmVaK Ostrava a.s. – oblast Opava. Dílčí úseky kanalizace a 
samostatné stoky mohou mít jiné správce, např. Úřady městských obvodů, Technické služby, 
případně se jedná o kanalizace jednotlivých podniků. Vlastní ČOV má například Teva Czech Industries, 
kde jsou čištěny i odpadní vody z Balakomu, a Cukrovar Vávrovice, Opavia je přepojena na ČOV 
města. V okrajových částech města – v Jarkovicích, Komárově, Komárovských Chaloupkách, 
Milostovicích, Podvihově, Pustých Jakarticích, Suchých Lazcích, Vlaštovičkách a Zlatníkách, kde 
celkový počet obyvatel představuje cca 14 % Opavanů, není zatím soustavná kanalizace vybudovaná. 
V sídlech jsou většinou k dispozici pouze jednotlivé kanalizační stoky, většinou vzniklé zatrubněním 
příkopů, do kterých jsou odváděny odpadní vody předčištěné v žumpo-septikových domovních 
zařízeních, případně v domovních ČOV. Navržená je ČOV Komárovské Chaloupky pro 880 EO, na 
kterou bude napojen i Podvihov, a splašková kanalizace a ČOV Suché Lazce. 

V obci Otice je vybudována oddílná kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou svedeny podtlakovou 
kanalizaci na ČOV. Celková délka stokové sítě je cca 5 000 m. Dešťové vody jsou svedeny dešťovou 
kanalizací. Celková délka dešťové kanalizaci je cca 5 500 m. Kanalizace má celkem 7 výusti do 
recipientu Hvoznice a dvě do Otického příkopu. 
 
V obci Pustá Polom je vybudována poměrně rozsáhlá kanalizační síť, která původně sloužila 
k odvedení dešťových odpadních vod. Jednotlivé větve stávající kanalizace jsou zaústěny do Seziny, 
krátký úsek kanalizace v severovýchodní části je zaústěn do otevřeného odvodňovacího příkopu 
podél místní komunikace. V letech 2010 - 2015 byla vybudovaná splašková kanalizace v délce cca 9 
km a obecní ČOV, na kterou je napojeno cca 700 obyvatel. 
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V obci Raduň je vybudována jednotná kanalizační síť v délce cca 3 600 m, do které jsou napojeny jak 
dešťové, tak i splaškové odpadní vody z většiny objektů. Tato kanalizační síť je vyústěna jak do potoku 
Raduňka, tak i do silničního příkopu. Na kanalizační systém jsou napojeny i odpadní vody z obce 
Vršovice. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje OÚ Raduň. Čištění odpadních vod v obci je 
zajištěno převážně v septicích či žumpách. Odpadní vody ze základní školy jsou čištěny v malé ČOV 
(monoblok). V letech 2017 - 2022 se předpokládá výstavba oddílné splaškové kanalizace v délce 
3 856,43 m, tlakové kanalizace v délce 305,0 m, 1 ks čerpací stanice a čistírny odpadních vod 
s kapacitou 1 700 EO. Kanalizace bude mít dostatečnou kapacitu i pro napojení kanalizační sítě 
sousední obce Vršovice. 
 
V obci Skřipov je vybudována soustavná síť jednotné kanalizace délky cca 3,2 km, která odvádí jak 
dešťové, tak i splaškové odpadní vody z téměř 100 % zastavěné plochy obce. Stávající kanalizace má 
celkem čtyři vyústi do otevřených příkopů či místních vodotečí. Provoz a údržbu stávající kanalizace 
zajišťuje obecní úřad Skřipov. Splaškové vody z jednotlivých objektů jsou převážně akumulovány 
v septicích či žumpách. Základní škola  má   vlastní lokální ČOV typu Biofluid. 
 
V obci Slavkov je vybudována soustavná jednotná kanalizace o celkové délce cca 9 300 m, která 
odvádí odpadní vody z téměř 100 % zastavěné plochy obce. Na kanalizaci jsou vybudovány dvě 
odlehčovací komory, čerpací stanice s kapacitou 10,8 l/s a ČOV (štěrbinová nádrž a dvě stabilizační 
nádrže). Provoz a údržbu kanalizace zajišťuje OÚ Slavkov. Stávající septiky a žumpy jsou využity jako 
mechanický stupeň, tj. primární sedimentace. Malé množství odpadní vody ze vzdálené místní části 
„Laterna“ jsou částečně odvedeny na ÚČOV Opava. V letech 2011 - 2015 byla plánovaná intenzifikace 
ČOV a dostavba kanalizace. 
 
V obci Služovice je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 3 900 m. Stávající kanalizace je 
ukončena vyústěním do místní vodoteče, která je přítokem Oldřišovského potoku. Provoz a údržbu 
stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v septicích a 
žumpách. V jižní části katastru v prostoru soutoku místní vodoteče a Oldřišovského potoku je 
vybudována stabilizační nádrž, která slouží pro částečné biologické dočištění odpadních vod. 
V obci Sosnová je vybudována nesoustavná dešťová kanalizace. Likvidace odpadních vod 
z jednotlivých objektů probíhá v žumpách či septicích. 
 
V obci Stěbořice je vybudován systém jednotné kanalizace v délce 4 700 m, která zajišťuje 
odkanalizování cca 90 % zástavby. V sídle Nový Dvůr  jsou vybudovány dvě stoky jednotné kanalizace 
o celkové délce cca 0,52 km, které jsou bez čištění vyústěny do říčky Velká. Odpadní vody 
ze sociálního zařízení Arboreta jsou mechanicky předčištěny v septiku s přepadem do rybníka. 
V Březové je vybudována soustavná jednotná kanalizace o celkové délce 350 m s vyústěním 
do otevřeného příkopu. V Jamnici je vybudována jednotná kanalizace, která je vyústěna do požární 
nádrže a do terénního průlehu na východním okraji sídla. Čištění odpadních vod je zajištěno 
v septicích a žumpách. Provoz a údržbu kanalizace zajišťuje obecní úřad Stěbořice. 
 
V obci Štáblovice je vybudovaná jednotná kanalizace, na kterou  je napojeno téměř 85 % obyvatel. 
Délka  kanalizace je  cca 2 800 m, z toho 800 m zatrubnění potoka. Provoz a údržbu zajišťuje obecní 
úřad Štáblovice. Čištění odpadních vod je zajištěno v septicích či žumpách. V Lipině kanalizace není. 
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V obci Štítina je vybudována nesoustavná síť jednotné a dešťové kanalizace, která odvádí odpadní 
vody do mlýnského náhonu a do Sedlinky. Délka kanalizace je cca 6 100 m, provoz a údržbu zajišťuje 
obecní úřad Štítina. Čištění odpadních vod je zajištěno v septicích či žumpách.  Areál základní školy 
má ČOV pro 160 EO. Na roky 2016 - 2020 je plánovaná dostavba splaškové kanalizace v délce 
cca 2 500 m. Kanalizační systém bude ukončen v plánované ČOV, která bude společná pro Štítinu a 
Nové Sedlice. 
 
V obci Těškovice je vybudovaná jednotná kanalizace v délce cca 2 500 m, na kterou je napojeno 
zhruba 85 % obyvatel obce. Pod obcí je kanalizace vyústěna do místní vodoteče, která je 
pravostranným přítokem Seziny. Navrženo je decentrelizované čištění odpadních vod v domovních 
čistírnách, výstavba kanalizace 2,5 km k Sezině a stavba čtyř retenčních nádrží. 
 
V obci Uhlířov je vybudována jednotná kanalizace délky 2 100 m, na kterou je napojeno zhruba 90 % 
obytné zástavby obce. Pod obcí je kanalizace zakončena v ČOV, napojeno je cca 350 obyvatel. Provoz 
a údržbu zajišťuje obecní úřad Uhlířov.  
 
V obci Velké Heraltice je vybudována jednotná kanalizace délky 5 km, na kterou je napojeno zhruba 
90 % obytné zástavby obce. Pod obcí je kanalizace vyústěna bez čištění třemi vyústěmi 
do potoka. Provoz a údržbu zajišťuje obecní úřad Velké Heraltice. Čištění odpadních vod je zajištěno 
převážně v septicích či žumpách, v provozu je obecní ČOV pro 170 EO. Na roky 2017 - 2025 je 
plánována výstavba splaškové kanalizace délky 6,4 km s ČOV pro 950 EO. V ostatních sídlech je čištění 
zajišťováno individuálně s přepady do nesoustavné kanalizace. 
 
V obci Velké Hoštice je vybudovaná nová kanalizace ukončená ČOV, na kterou je napojeno cca 1 700 
obyvatel a kterou provozuje SmVaK. Odpad z ČOV je napojen na Mlýnskou strouhu. 
 
V obci Vršovice je vybudována soustavná dešťová kanalizace v délce 2,2 km, která odvádí odpadní 
vody do kanalizačního systému obce Raduň a následně do recipientu. Provoz a údržbu kanalizace 
zajišťuje obecní úřad Vršovice. Na kanalizaci jsou napojeny přepady z šesti jímacích studní, které dnes 
nejsou využívány. Část dešťových vod je vyústěna v severozápadní části obce do příkopu. Čistění 
odpadních vod v obci je zajištěno v žumpách. Na roky 2015 - 2020 je plánována výstavba splašková 
kanalizace v délce 1,7 km, která se napojí na připravovanou kanalizaci a ČOV v obci Raduň.  


