
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Znojmo - Načeratice - Derflice - dostavba kanalizace ID_OP: DY100135

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

02554 Derflice 41192000 Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha
10102 Načeratice 41192000 Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
512031 VAS Znojmo - Znojmo ČOV Dyje 126.5000 -640190,937 -1195063,4

Načeratice: V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době
shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.
Derflice: V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době
shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V Načeraticích bude vybudována splašková kanalizace, která odvede splaškové odpadní vody do nejnižšího gravitačního bodu, tj.
ke korytu místního vodního toku, kde bude umístěna čerpací stanice, do níž budou rovněž čerpány splaškové vody z Derflic.
Čerpací stanice bude přečerpávat splaškové vody z Načeratic a Derflic do stokové sítě v Oblekovicích, odkud se dále čerpá do
ČOV Znojmo – Dobšice.
Derflice: V Derflicích bude vybudována nová splašková kanalizace. Navrhuje se čerpání splaškových odpadních vod do centrální
ČOV Dobšice. Splašková kanalizace bude svedena do nejnižšího místa pod zástavbou na pravém břehu místního toku, odkud se
bude přečerpávat do další čerpací stanice u Načeratic a odtud do stokové sítě v Oblekovicích, odkud se dále bude čerpat na ČOV
Znojmo – Dobšice. Ulice navazující kolmo na zástavbu na jejím západním okraji má sklon, který nedovoluje přímé gravitační
odkanalizování. Proto bude nutno odpadní vody z této ulice přečerpat čerpací stanicí, která se navrhuje na konci zástavby.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

text převzat z PRVKUK

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: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


