
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Velký Beranov - výstavba kanalizace a ČOV ID_OP: DY100288

Typ opatření: Výstavba kanalizace a ČOV ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

17946 Bradlo 41710000 Jihlava po soutok s tokem Brtnice
17947 Jeclov 41710000 Jihlava po soutok s tokem Brtnice
17949 Velký Beranov 41710000 Jihlava po soutok s tokem Brtnice

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
514741 Obec Velký Beranov Kozlovský p. 3.200000 -661077,216 -1131289,0
514742 Obec Velký Beranov - Nové Domky Jihlava 138.5500 -663497 -1129780

Bradlo - Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v
jímkách. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.
Jeclov - Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v
jímkách. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.
Velký Beranov - Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 4309 m. V lokalitě Nové Domky je vybudováno
1340 m jednotné kanalizace.
Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vyústěny do levostranného přítoku Kozlovského potoka. V obci není
vybudována čistírna odpadních vod.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Bradlo - V místní části Bradlo žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu navrhujeme výstavbu jímek na vyvážení. Splaškové
odpadní vody budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod.
Jeclov - V místní části Jeclov žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu navrhujeme výstavbu jímek na vyvážení. Splaškové
odpadní vody budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod.
Velký Beranov - Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Dle schválené změny PRVKUK kraje Vysočina ze dne
25.2.2008 bude v obci Velký Beranov vybudována vlastní ČOV a výstavba oddílné kanalizace i v části Nové Domky s
přečerpáváním do V. Beranova. Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod.
V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren
odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2015

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 Jihlava

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto:

Oblast povodí Dyje


