
Plán řešení splaškových odpadních vod v místních částech
obce Pluhův Žďár

Řešení splaškových odpadních vod v obci Pluhův Žďár je jednou z priorit tohoto zastupitelstva.
Příprava projektů v některých místních částech se již rozběhla (Pohoří, Klenov, Pluhův Žďár). Pro ostatní
místní  části  byly  zpracovány  Technicko-ekonomické  studie  (TES),  které  komplexně  hodnotí  místní
podmínky a porovnávají možná řešení.
Zastupitelstvo závěry studií projednalo a navrhlo pravděpodobná řešení, jejichž realizace bude záviset na
dostupných možnostech financování a dalších prioritách v budoucnu.
Tento dokument shrnuje současný stav a uvádí zvolená pravděpodobná řešení včetně harmonogramu.

Stávající stav v jednotlivých místních částech a doporučené řešení:

Pluhův Žďár – v místě je jednotná kanalizace (splašky a dešťová voda) napojená na čistírnu odpadních
vod  (ČOV)  Pluhův  Žďár.  Odkanalizovány  jsou  zhruba  2/3  Pluhova  Žďáru.  Povolení  na  vypouštění
odpadních  vod  je  platné  do  31.12.2027  s  možností  dalšího  prodloužení.  Je  připraven  projekt
dokanalizování Pluhova Žďáru s napojením na stávající ČOV, ale pravděpodobně dojde k jeho revizi.

Pohoří -  v místě  je jednotná kanalizace,  bez čištění.  Povolení  na vypouštění  odpadních vod z volné
výustě  je  platné  do  31.10.2028.  V  současné  době  je  připraven  projekt  nové  gravitační  splaškové
kanalizace napojené na centrální ČOV Klenově, včetně stavebního povolení.

Klenov –  v  místě  je  jednotná  kanalizace,  bez  čištění.  Povolení  na  vypouštění  odpadních  vod  
z volné výustě je platné do 31.10.2028. V současné době se připravuje projekt nové gravitační splaškové
kanalizace napojené na centrální ČOV Klenov a připravuje se žádost o dotaci na realizaci projektu.

Jižná - v místě je jednotná kanalizace, bez čištění. Povolení na vypouštění odpadních vod z volné výustě
je  platné  do  31.12.  2023.  Navržené  řešení  je  vybudování  nové  gravitační  splaškové  kanalizace  s
napojením na centrální ČOV na Červené Lhotě (lokalita „Na tenise“).

Samosoly - v místě je jednotná kanalizace, bez čištění. Povolení na vypouštění odpadních vod z volné
výustě je platné do 31.10.2028. Navržené řešení je vybudování nové  gravitační splaškové kanalizace  
s napojení na centrální ČOV Samosoly.

Červená  Lhota -  v  místě  není  veřejná  kanalizace.  Navržené  řešení  je  vybudování  nové  gravitační
splaškové kanalizace  s  napojením na  centrální  ČOV Červená Lhota  (dohromady s  kanalizací  Jižná).
Napojen bude také státní zámek a veřejné toalety.

Mostečný – v místě není veřejná kanalizace. Navržené řešení je vybudování nové gravitační splaškové
kanalizace  s napojení na centrální ČOV Mostečný.

Plasná - v místě není veřejná kanalizace. Z důvodu malé velikosti a nevhodného výškového profilu není
vhodné  v  místě  budovat  kanalizaci  a  centrální  ČOV.  Řešení  budou  individuální  pro  jednotlivé
nemovitosti.

DŮLEŽITÉ – nemovitosti  napojené na kanalizace  s  platným povolením nemusí  řešit  splaškové
odpadní vody individuálně.



Pravděpodobný harmonogram prací:

2022-2023: Realizace projektu kanalizace Pohoří (dohromady s vodovodem) v závislosti na úspěšnosti
žádosti o dotaci.

2023-2025: Realizace projektu kanalizace Klenov v závislosti na úspěšnosti žádosti o dotaci.
Projektová příprava dokanalizování Pluhův Žďár.
Projektová příprava kanalizace Jižná a Červená Lhota.

2025-2030: Realizace projektu dokanalizování Pluhův Žďár a kanalizace Jižná a Červená Lhota, pořadí
realizace není určeno.

Projektová příprava kanalizace Samosoly.
Projektová příprava kanalizace Mostečný.

2030-2035: Realizace  projektů  kanalizace  Mostečný  a  kanalizace  Samosoly,  pořadí  realizace  není
určeno.

Přijato zastupitelstvem obce Pluhův Žďár usnesením č. 64/21 dne 28.6.2021


