
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Zvole - výstavba ČOV a kanalizace ID_OP: DY100285

Typ opatření: Výstavba ČOV a kanalizace ID_KO: 1,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

19406 Branišov 41367000 Bobrůvka po soutok s tokem Libochovka
19407 Olešínky 41367000 Bobrůvka po soutok s tokem Libochovka
19408 Zvole 41367000 Bobrůvka po soutok s tokem Libochovka

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
517041 Obec Zvole nad Perštejnem Olešná 1.000000 -625769 -1124196
517051 Obec Zvole nad Perštejnem - Branišov Olešná 4.600000 -625769 -1124196

Branišov - V místní části nebyl dosud vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických
septicích stávající kanalizací do rybníka, odtud místní vodotečí přes obecní pozemky cca 500 m do říčky Olešná, nebo jsou
zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.
Olešínky - V místní části byla v části ukončena v r.1962 výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno přibližně 80
obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 435 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400. Celá
kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do říčky Bobrůvky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích
kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna
odpadních vod.
Zvole - V místní části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 315 obyvatel. Při
výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 2765 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 až DN 1000. Odpadní vody
odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do místního toku, který je přítokem říčky Olešinky nebo
jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Je navrženo vybudování nové centrální ČOV Zvole a nové splaškové kanalizace v obci Zvole a místní části Olešínky s napojením
na novou ČOV Zvole. Předpokládaný počet nově připojených EO je 650. Předpokládaný termín dokončení akce je rok 2013. Místní
část obce Dolní Rožínka – Horní Rozsička prozatím nebude řešena. Místní část Branišov nebude zatím řešena. Ve výhledu je
uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a vlastní ČOV.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

VAS provozuje jen kanalizaci v m.č. Olešínky

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., divize Žďár nad Sázavou, obec Zvole

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


