List opatření
Název opatření:
Vliv:

Kralice nad Oslavou, ČOV a kanalizace Kralice nad Oslavou
bodove zdroje znečištění

ID
Typ LO

Zlepšení ukazatelů:

BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Dílčí povodí

DYJ207335
A
DYJ

Vazba na územní jednotky:
Kód obce
Obec
590941
Kralice nad Oslavou
590941
Kralice nad Oslavou
Kraj:
VYS

Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Kralice nad Oslavou
DYJ_1080
Horní Lhotice
DYJ_1080
ORP:
Náměšť nad Oslavou

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID_VHB
Název vypouštění

Název toku

Říční km JTSK X

JTSK Y

Popis opatření
Projekt s názvem „Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou“ řeší odvádění splaškových odpadních vod v obci Kralice nad Oslavou s místní
částí Horní Lhotice. V zájmovém území není vybudována splašková kanalizace. V současnosti není řešeno odvádění a čištění
splaškových vod jinak než prostřednictvím septiků, žump nebo jímek s vyvážením na ČOV.
Navrhovaná stavba řeší vybudování systému oddílné stokové soustavy, splaškové gravitační kanalizace z trub plastových PP DN 300, PP
DN 250, PE 315 (podchody) a kanalizační výtlaky (PE 63, PE 90, PE 110), v zájmové lokalitě se zaústěním do čistírny odpadních vod
umístěnou na jihovýchodním okraji zástavby zájmového území. Účelem stavby je zajistit, aby odváděné splaškové vody z celého prostoru
obce byly přiváděny na čištění v ČOV. Po vybudování splaškové kanalizace se musí všechny splaškové vody z nemovitostí připojit na
nově vybudovanou stokovou síť. Stávající septiky a žumpy musí být zrušeny.
Důvodem vybudování biologické čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Kralice nad Oslavou s okrajovou částí Horní Lhotice je odstranění
organického a anorganického, biologicky rozložitelného znečištění ze splaškových vod, které mají charakter odpadních vod z domácností
bez příměsí průmyslných nebo jiných typů odpadních vod.

Parametry:
Počet nově připojených EO:
1050
Investiční náklady (mil.Kč):
105,0
Stav přípravy:
Projektová fáze
Předp. datum dokončení opatření:
2017
Nositel opatření:
Vodovody a kanalizace Jasinka
Provozovatel:
Vodovody a kanalizace Jasinka

Navrhovaná kapacita ČOV:
Způsob financování:
Fondy EU:
Poznámka:

1100
Dotace + kofinancování
OPŽP

