
List opatření

Název opatření: ID DYJ207340
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatelů: Dílčí povodí DYJ

Kód obce
591122
Kraj: ORP:

ID_VHB Říční km JTSK X JTSK Y
540081 5,05 -654788 -1155851
511991 94,8 -648067 -1153004

Investiční náklady (mil.Kč):
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Provozovatel:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Mastník, Splašková kanalizace Mastník a napojení na ČOV Třebíč
(DY100122)
bodove zdroje znečištění
BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Vazba na územní jednotky:
Obec Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Mastník Mastník DYJ_0890
VYS Třebíč

10,0 Způsob financování: Dotace + kofinancování

Název vypouštění Název toku

VAS Třebíč - Třebíč ČOV Jihlava
Popis opatření
Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť. Odpadní splaškové vody jsou individualně zachycovány v
jímkách nebo septicích, odkud jsou odváděny do místní vodoteče (dále do Stařečského potoka, jež je pravostranným přítokem řeky
Jihlavy, pak do řeky Svratky). V odloučených částech jsou soukromé jímky na vyvážení. Děšťové vody jsou odváděny prostřednictvím
potoků a svodnic rovněž do místního potoka. Zástavba je umístěna podél místího toku, který slouží jako přirozený recipient pro odvod
povrchových vod z území. V obci není vybudovaná čistírna odpadních vod. K navrhovanému opatření jsou zpracovány základní podklady
vč. plánovaných délek stok.

Projektová dokumentace k územnímu (DUR) a stavebnímu řízení (DSP) řeší vybudování oddílné splaškové kanalizace s napojením na
městys Stařeč, která následně odvádá splaškové vody na ČOV Třebíč.
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Celková předpokládaná délka budované splaškové
gravitační kanalizace je 1.900 m, předpokládáná délka tlakové kanalizace je 1.200 m s napojením 210 E.O..

Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Dalešice a musí být v souladu s listem opatření typu B  "DYJ204001 - Omezení obsahu
fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".

Parametry:
Počet nově připojených EO: 210 Navrhovaná kapacita ČOV:

Fondy EU:
Předp. datum dokončení  opatření: 2018 Poznámka:

Obec Mastník VK Stařečský p.

Obec Mastník
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč

Projektová fáze


