
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Bohdalov - II. Etapa - napojení obcí Rudolec, Pokojov,
rekonstrukce kanalizace

ID_OP: DY100160

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

00608 Bohdalov 41768000 Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava
12501 Pokojov 41768000 Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava
14345 Rudolec 41768000 Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
513941 VAS Žďár nad Sázavou - Bohdalov ČOV Bohdalovský p. 11.60000 -646685.999 -1123586.5

Bohdalov
V místní části je 654 obyvatel napojeno na jednotnou kanalizační síť. Její celková délka je 7106 m a je vybudována z betonových
trub profilů DN 250 až DN 2000. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice.
Pokojov
V částí obce byla v r.1975 ukončena svépomocná výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno 161 obyvatel. Při
výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí přibližně 1100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500. Celá
kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do Bohdalského potoka. V obci není vybudována čistírna odpadních vod, odpadní vody
odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.
Rudolec
V roce 1965 byla ukončena svépomocná výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno přibližně 198 obyvatel. Při
výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí přibližně 2000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600. Kanalizace
je svedena do rybníka pod obcí, ze kterého vytéká Bohdalovský potok. Kromě obyvatel obce je na kanalizaci napojeno rehabilitační
a hotelové zařízení a zemědělské družstvo. Tato dvě zařízení produkují znečištění v množství 50 EO.
Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo rybníka nebo do bezodtokých jímek, odkud
jsou vyváženy na pole.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizace v obci Bohdalov. Termín realizace do r. 2013.
Výstavba nové splaškové kanalizace včetně ČS v obci Pokojov a napojení výtlakem na novou ČOV Bohdalov. Termín realizace do
r. 2013. Výstavba nové splaškové kanalizace včetně ČS v obci Rudolec a napojení výtlakem na novou ČOV Bohdalov. Termín
realizace do r. 2013.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

text pro současný stav je z PRVKUK; délka rekonstruované kanalizace v
Bohladlově je z PRVKUK - u ostatních obcí není udáno, rekonstrukce v
Bohd. Patří podle plánu do I etapy; nově připojení EO z údaj pro obce

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

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto:
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