
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Nedvědice  - II. Etapy - napojení na ČOV Nedvědice ID_OP: DY100162

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

10231 Pernštejn 41337000 Nedvědička po ústí do toku Svratka

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
515581 VAS Žďár nad Sázavou - Nedvědice ČOV Svratka 93.80000 -614043.828 -1130503.0

Místní(městská) část Nedvědice
V místní části je cca 600 obyvatel napojeno na jednotnou kanalizační síť. Výstavba této části kanalizace, která byla provedena
svépomocí, byla ukončena v roce 1979. Při výstavbě kanalizace , jejíž celková délka činí 344 m, byly použity betonové trouby
profilů DN 300 až DN 500.  Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci.
Zbývající obyvatelé místní části řeší likvidaci splaškových vod pomocí septiků  a jímek na vyvážení.
V obci je vybudována funkční mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 2257 EO.
Místní(městská) část Pernštejn
Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po
předčištění v biologických septicích přímo do Nedvědičky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do
bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V rámci II. etapy rekonstrukce a výstavby kanalizace v obci Nedvědice je navrženo podle technickoekonomické studie buď napojení
místní části Pernštejn s 69 obyvateli, rekreačních objektů a výrobního závodu Creusen na stávající systém nebo zrušení stávající
ČOV hradu Pernštejn a napojení hradu a místní části Pernštejn nově vybudovanou kanalizací na systém kanalizace a ČOV
Nedvědice. Dále bude napojena obec Černvír na ČOV Nedvědice výstavbou splaškové kanalizace. Termín realizace je do roku
2012. Investiční náklady nejsou dosud známy.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2014

text pro současný stav je z PRVKUK, rozděleno na dvě etapy (listy)

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:

Oblast povodí Dyje


