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Jako Podklad pro rozhadnutíotrjednat vypracování dokurnenÍ;ace :lnvgstičně provozních nákladii tri naúint řešenÍ wut*uv kanalizace a ČoV:
1" V současné.době platného a schvélenóho ( zastupitelstverrr v r. 2000} řešeníplánu rozvoje" Není epracována FĎ stavby.

Předpokládá se vyuŽiti stávající jednotné kanalizace, nutno opravit a doplnit , případněrekonstruovat reviznj lu!t''ty, ulidni vpusti v nezbytném rozsahu, ke splněni současnýchprovozních poŽadavkŮ- Pro zlý'šení poqu napojání obyvatel bude stávající síť doplněnaněkolika Ůseky" Stávající výusti do toku budou rioocrrvceny íevobřežním sběračem (r4ýkresuvádíi pravobřeŽnísbórač}, splaŠkové oopaoÁi;dí r.*;p. ředěné po odlehČení, budouzaústěny do nové biologické Čov s kapacítou p'u 
"á 200 obyvatel''

Ďopínění : Dl{ 300 - délka cca 480m, sběrač DN 3Ů0'500 - délka cca 67Ů mNáklady :7 ,2 mil. Kc, z toho Čov t,9 mil., o,z nrir. piiptl3y , rox realizace : 2015lnvestičně prclvozní náklady * obj*dnat zpracování'{ i,uťná akfualizace ren) 
_

2. Podtlaková kanalizace a Čov. Je zpracována PĎ"

Kanalizace je navrzena jako oddílná-splašková s tím' že pro odvedeni dešťových voaLuoevyuŽito stávajícího odvodněnív otrci. ZpŮsob ooreanarizo'vaníje navržen s ohtedem naochranu podzernníc| yod, konfiguraci terénu a zastavěnost once podtlakovou kanalízacís čištěnírn splaškových odpadních vod na Čov. pro i*s*nilíkvidace ooJuá,.,ln *av navrhovanóm systómu je navřena mechanicko - biolqická kornpaKní Čqlv s jednou $BRnádrŽí a kaÍovýrn silem pro 250 Eo.
lnvesticně provozní náklady - poŽi*dat o zpracování projekčrrí kancelář in PRoJEKT LounyEngeneering,s.r"o.

3. Vyvážení obsahů septikŮ a žump

Jedná se o altemativní řešení schvátené v současné době platnéhc a schváleného {zastupitelstvem v r' 2CI00)řešení plánu rozvoje.
Altemativa : $Vou odpadních vod z bezodtokých jímek do mecfianicko_biologické ČoV 'Nutno provést technickoekonomické posouzení a evolit yýhodnějŠíalternativu.
K tomuto zpŮsolru řešeníje nutné mÍt'k díspo.r.iGĚ&l".".'rrďoopaonicir voo z rn;ustí1zjištěni sluJlně přecJčištěni} a 100 m na potore poa'posbánívýustí ( viz metodický materiálKU Zl kraje)
lnvestičně provozní 

1ák|adv 
* objednat zpracování { nutná smlouva obee Uhrices provozovatelem COV )

Upozornění:
V případě čerpání dgtacíje nutné, aby koncepční řeŠeni bylo v souladu s plánern rozvojevodovodŮ a kanalizací kraje- Ž1něna ny *"set" r:p pro1eJ'iána s kra1ským úřadem 1lín *přílohou - Pravidla p'o zprácováni, projednání a schvár''ni.*an PHnu rozvoje vodovodŮ akanalizací Zlínského kraje
{ pro.iednání bude nutné i pň nedodrŽenítermínu !l}

B. Vodovod :

Na rok 2013 vyčlenit finanční pro*tředky na vyčiŠtěni a opravu Vodojemu { na opravuVDJ nutná projeKová dokumeniace z dŮvóou pouziti scnoJnnych matenálŮ pro sty}< s pitnouvodou !) Dclporučr-rji prověření dotaci na opravu VilJ a vrtu, poněv adŽ ty4ŽP signalizujew|fxni co moŽná největŠího počtu qizev v tomto roce u souvislosti s ukon&ním čerpáni

Předán návrh na usneseni Zastupítelstva *bce Uhňce ( 1? '7 "za.*}'

list Č'516 zápisu z kontrrlly C'5nal2


