
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Brno - Žebětín - dostavba kanalizace ID_OP: DY100346

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO:

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

19567 Žebětín 41428000 Svratka po soutok s tokem Svitava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
511741 BVK Brno - Modřice ČOV Svratka 39.80000 -597447,313 -1167520,7

Většina okrajových obcí a částí města Brna je odkanalizována stávající dešťovou kanalizací, která je v mnohých případech pouze
zatrubněný příkop pro odvodnění komunikace, tj. mělce uložená stoka. Do této kanalizace jsou protiprávně napojeny přilehlé
nemovitosti přepady z domovních jímek, septiků, nebo domovní přípojky z objektů. Stoky byly v obci většinou realizovány místními
obyvateli svépomocí a jejich současný stavební stav je nevyhovující. Rovněž se vyskytují případy, kdy nemovitosti jsou
odkanalizovány na svých pozemcích jímkami s trativody.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V řešených ulicích (ul. Chrpová, Ostovačická, Otevřená, Klobouček, Srnčí, Revírníkova a Prokopův kopec) se vybuduje nová
splašková kanalizace s novými prodlouženými odbočkami vedenými ve veřejné části. Splašková kanalizace je navržena v dimenzi
DN300 z kameninových trub obetonovaných.
Protože stávající dešťová kanalizace je nevyhovující (vzhledem ke stavebně – technickému stavu nebyla tato převzata do správy
Brněnských vodáren a kanalizací), bude současně se splaškovou kanalizací vybudována dešťová kanalizace v dimenzi DN300 –
DN600 z betonových trub a nové prodloužené odbočky vedené ve veřejné části. Dostavba kanalizace je navržena v délce 2 710 m
splaškové kanalizace a 2 736 m dešťové kanalizace.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Doplněno jako připomínka v 02/09

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: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


