LI GAR Y
TISKOVÁ ZPRÁVA
NOVÁ ČÍSTÍRNA ODPADNÍCH VOD V HODĚJICÍCH BUDE SLOUŽIT
PRO 4,5 TISÍCE OBYVATEL
Hodějice, 22. září 2014 – Dnes byla slavnostně zahájena výstavba kanalizační sítě na
Vyškovsku. Projekt řeší odkanalizování obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice u Bučovic,
Heršpice a Nížkovice a odvedení splaškových odpadních vod na novou společnou čistírnu
odpadních vod v obci Hodějice. Bude vybudováno více než 33,9 km nové kanalizační sítě.
Investorem díla je dobrovolný svazek obcí LIGARY. Zhotovitelem je „Společnost Ligary“
tvořená firmami OHL ŽS, a.s., HOCHTIEF CZ a.s. a Metrostav a.s.
Stavebně-technický stav stávající kanalizační sítě již neodpovídá nárokům kladeným na stoky
odvádějící odpadní vody - zejména požadavku na vodotěsnost kanalizace. V současné době
jsou obce napojeny na nesouvislou kanalizační síť odvádějící srážkové vody do místních
vodotečí. Likvidace splaškových odpadních vod je pouze lokální – v jímkách u nemovitostí
s odvozem nebo přímým napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Všechny stávající stoky
jsou nyní vyústěny do místních potoků. Pouze v obci Heršpice splňuje část kanalizačního
systému v obci požadavky k využití v celkové koncepci odkanalizování obce.
Stavba bude realizována postupně po etapách tak, aby byla zachována dopravní obslužnost
území. Převážná část projektu počítá s vybudováním oddílné kanalizační sítě tj. ponechání
stávajících stok a jejich doplnění novými stokami splaškové kanalizace. Ponechané části
stávajícího kanalizačního systému budou sloužit pro odvedení dešťových vod a budou
vyústěny do místních recipientů. Odpadní vody z obcí budou svedeny na nově budovanou
ČOV Hodějice.
Architektonicky je čistírna odpadních vod navržena tak, aby stavba vhodně zapadla do
krajiny. Kapacita ČOV je navrhována pro 4 600 ekvivalentních obyvatel. Návrh počítá
s technickým řešením výstavby technologické linky čištění odpadních vod v sestavě
mechanického a biologického čištění.
Celkové náklady stavby budou činit 328,013 mil. Kč, z toho náklady na intenzifikaci ČOV
35,077 mil. Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního
programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky,
Jihomoravského kraje a zdrojů zadavatele.

