
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Sudkov - výstavba kanalizace Kolšov ID_OP: MO100066

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

06861 Kolšov 40202000 Morava po soutok s tokem Moravská Sázava

Kolšov: Obec nemá v současnosti vybudovanou soustavnou kanalizaci. Jsou vybudovány jen krátké úseky dešťové kanalizace v
celkové délce asi 1.722 m, na které jsou mimo dešťových vod napojeny i přepady ze septiků a biologických septiků. Recipientem
odpadních vod je Kolšovský potok.
Sudkov: V obci je vybudována nová splašková kanalizace . S ohledem na špatné spádové poměry bylo v roce 2002 přistoupeno k
výstavbě splaškové podtlakové (vakuové) kanalizace.  Kanalizace je provedena z potrubí PVC DN 50 - DN 150 o celkové délce
6.525 m.  Na síti je umístěna jedna podtlaková stanice. Kmenovou gravitační stokou v délce 1.700 m jsou odpadní vody odváděny
na čistírnu odpadních vod v Postřelmově.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Kolšov: Obec připravuje výstavbu nové splaškové kanalizace, je zpracován projekt a vydáno stavební povolení.  Kanalizační síť
bude provedena z trub PVC, profilů DN 250 - 300 v celkové délce 4.502 m. Je navržen gravitační systém který bude odvádět
splaškové odpadní vody. Původní kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod do přilehlých recipientů.  Odpadní vody
budou odvedeny gravitační stokou délky 1.700 m, na čistírnu odpadních vod v Postřelmově s kapacitou 1.160 m3/den.
Stávající stav v obci Sudkov zůstane zachován i do budoucna.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

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 Moravy


