List opatření
Název opatření:
Vliv:

Polička, Rozvoj a rekonstrukce kanalizace Polička (DY100028)
bodove zdroje znečištění

ID
Typ LO

Zlepšení ukazatelů:

BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Dílčí povodí

DYJ207158
A
DYJ

Vazba na územní jednotky:
Kód obce
Obec
578576
Polička
Kraj:
PAK

Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Polička
DYJ_0310
ORP:
Polička

Seznam vypouštění dotčených opatřením:
ID_VHB
Název vypouštění
512151
VHOS M. Třebová - Polička ČOV

Název toku
Říční km JTSK X
Bílý potok (k.ú.Polička) 7,8
-617485

JTSK Y
-1100852

Popis opatření
ulice Mánesova - je navrženo přepojení stávajících domovních přípojek, přípojek dešťových svodů a odvodnění kanalizace z nevyhovující
stoky na stoku A9 DN 400.
ulice Husova - je navržena rekonstrukce nekapacitní stoky C mezi šachtami C16 – C19 na ulici Husova. Stoka bude rekonstruována v
profilu DN 800 v otevřeném výkopu. Trasa stoky sleduje trasu původní.
ulice Betlém a ulice Havlíčkova - na ulici Betlém a Havlíčkova je navržena rekonstrukce stok jednotné kanalizace. Rekonstrukce stoky C13
bude provedena v trase původní stoky. Trasa stoky C13-1 je vedena v souběhu s trasou původní.
ulice Eimova - je navrženo přepojení stávajících domovních přípojek, přípojek dešťových svodů a odvodnění kanalizace z nevyhovujících
stok na stoku C9 DN 500. Stoka je vedena v místní komunikaci.
(Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička)

Opatření se nachází v povodí vodárenské nádrže Vír a koupací oblastí VN Brno. Vzhledem k tomu musí být v souladu s listy opatření typu
B "DYJ203107 - Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Vír", "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech
povrchových vod v povodí vodárenských nádrží" a "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v
povodí koupacích vod"

Parametry:
Počet nově připojených EO:
Investiční náklady (mil.Kč):
35,1
Stav přípravy:
Projektová fáze
Předp. datum dokončení opatření:
2016-2021
Nositel opatření:
Město Polička
Provozovatel:
VHOS, a.s., Moravská Třebová

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

Dotace + kofinancování

