
List opatření
Název opatření: ID DYJ207229
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatelů: Dílčí povodí DYJ

Kód obce
587630
Kraj: ORP:

ID_VHB Říční km JTSK X JTSK Y
516381 12 -675396 -1151193

Investiční náklady (mil.Kč):
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Provozovatel:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Ořechov u Telče, Likvidace odpadních vod Ořechov u Telče
bodove zdroje znečištění
BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Vazba na územní jednotky:
Obec Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Ořechov Ořechov u Telče DYJ_0030
VYS Telč

1,7 Způsob financování: Dotace + kofinancování

Název vypouštění Název toku
VAS Jihlava - Ořechov Olšanský potok

Popis opatření
Řeší se čištění odpadních vod v obci Ořechov pomocí kořenové ČOV a biologického rybníku. Obec Ořechov má 71 obyvatel  a nachází se
v povodí vodárenské nádrže Nová Říše. Odpadní vody mají být přiváděny na navrhovanou ČOV ze stávající kanalizace obce Ořechov a
vypouštěny do pravostranného přítoku toku Řečice (Olšanského potoka).

Opatření se nachází v povodí vodárenských nádrží Nová Říše a Znojmo a koupací oblasti VN Vranov. S ohledem na lokalizaci opatření v
povodí vodárenské nádrže Nová Říše musí být v souladu s listy opatření typu B  "DYJ203106 - Odstranění komunálního znečištění v
povodí VN Nová Říše" , "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží" a
opatření nacházející se v povodí koupací oblasti VN Vranov a musí být v souladu s listem opatření typu B  "DYJ204001 - Omezení obsahu
fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".
Správce povodí doporučuje původní záměr modifikovat následně:
Kořenová ČOV se nedoporučuje, lépe ponechat stávající stav. Ideální je napojení např. na Urbanov nebo vybudovat mechanicko-
biologickou ČOV s oddílnou kanalizací s vyústěním vody do jiného povodí (Moravské Dyje).

Parametry:
Počet nově připojených EO: Navrhovaná kapacita ČOV:

Projektová fáze Fondy EU:
Předp. datum dokončení  opatření: 2016-2021 Poznámka:

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Jihlava


