
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Březová nad Svitavou - výstavba ČOV a kanalizace ID_OP: DY100358

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

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

01472 Březová nad Svitavou 41447000 Svitava po soutok s tokem Křetínka

Město se nachází na území CHOPAV - Východočeská křída. Na území města se nacházejí pásma hygienické ochrany 1. stupně
mimořádně významných vodních zdrojů (odběr podzemních vod pro město Brno). V současné době probíhá řízení o vyhlášení
pásma hygienické ochrany 2. stupně těchto vodních zdrojů, které zahrnuje i místní části města Březová nad Svitavou. Město leží v
povodí Svitavy horní, která je vyhlášena lososovou vodou (273L).

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Projekt řeší odkanalizovánía čištění odpadních vod v katastru obce Březová nad Svitavou, Česká Dlouhá, Moravská Dlouhá a
Zářečí. Cílem projektu je naplnění Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a ustanovení čl. II bod 6 zákona č.
20/2004 Sb., o vodách v platném znění. Realizací stavby dojde k podstatnému zlepšení životního prostředí v dané lokalitě, ke
snížení potenciálního znečištění povrchových a podzemních vod, které jsou významným vodním zdrojem sloužícím k hromadnému
zásobení města Brna pitnou vodou (vodní zdroj Březová - hlavní zdroj Brněnské aglomerace s výkonem 1300 l/s). Nově
navrhované technické řešení ověřené v praxi zajistí čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou na úseku vodního
hospodářství.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

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:
Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


