
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Jevišovice II. Etapa - dostavba kanalizace, připojení obcí
Střelice, Černín

ID_OP: DY100180

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 1,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

02024 Černín 41260000 Jevišovka po ústí do toku Dyje
05935 Jevišovice 41260000 Jevišovka po ústí do toku Dyje
15744 Střelice 41228000 Nedveka po ústí do toku Jevišovka

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
515541 VAS Znojmo - ČOV Jevišovice Jevišovka 52.40000 -645471,577 -1178384,8

V obci je částečně vybudována splašková kanalizace. Přirozenou osu obce tvoří řeka Jevišovka, která rozděluje území na dvě
části. Oddílná kanalizace je na pravém břehu Jevišovky v jihovýchodní části. Oddílná stoková síť v obci byla budována v několika
etapách.
Odpadní vody z obce jsou odváděny na stávající mechanicko-biologickou ČOV Jevišovice (typ BC 90), která byla vybudována v
roce 1993, projektovaná kapacita je 670 EO. Černín: 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. Je vybudováno z cca 50 % odvodnění vozovek, které je v převážné míře provedeno jako zatrubnění silničních
příkopů.                                                                                     Střelice: 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. Dešťová kanalizace je položena pouze v malé části obce a je zaústěna do místního
potoka Nedveka. Ostatní dešťové vody jsou do potoka Nedveka svedeny pomocí povrchových rigolů.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Jevišovice - V obci bude provedena dostavba splaškové kanalizace. Černín: V obci bude vybudována kompletní splašková
kanalizace, odpadní vody z ní budou přečerpávány do kanalizační sítě Jevišovic a likvidovány na ČOV Jevišovice. Střelice: V obci
bude vybudována nová splašková a částečně tlaková kanalizace a odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce
Jevišovice a odtud na ČOV Jevišovice.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

text částečně z PVKUK

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: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


