
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Brno - Ivanovice - dostavba kanalizace, II. a IV. etapa ID_OP: DY100347

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO:

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

05585 Ivanovice 41425000 Ponávka po ústí do toku Svratka

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

Současný stavební stav stok a souvisejících objektů je nevyhovující. Napojení je pouze provizorní výtlačnými řady do ul. Hatě, část
vod je dočasně přečerpávána do kanalizace v obci Česká. Čerpací stanice jsou neudržované a zvláště elektroinstalace je často v
havarijním stavu. Většina starší zástavby není na kanalizaci napojeno vůbec. Část uživatelů má napojené splaškové přípojky do
stávající dešťové kanalizace. Vyústěním splaškových vod do recipientu Ivanovického potoka dochází ke kontaminaci povrchových
vod.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Vybudováním splaškové a dešťové stoky v ulici Černohorská - II. etapa se vyřeší odkanalizování novostaveb RD na uvedených
ulicích, připraví se požadovaná kapacita pro odkanalizováni rozvojové plochy západně nad ulicí Hatě a dále umožní napojení
uličních stok zahrnutých do IV. etapy. Tím se vytvoří podmínky pro výhledové vyřešení stávajícího nevyhovujícího odkanalizování
části původní zástavby v okolí ulice Černé, Mácovy, zahrnutých do IV. etapy. V uvedených lokalitách nejsou vybudovány splaškové
a dešťové stoky. Dále bude řešeno odkanalizování části ulice Atriové s napojením do stávajících stok v Atriové ulici, které je
zahrnuto do IV. etapy. Dostavba kanalizace je navržena v délce 1 157 m spaškové kanalizace a 1 134 m dešťové kanalizace. S
ohledem na hloubku nivelety bude nutné část stavby provést bezvýkopovou technologií (protláčením).
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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


