
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 

 CZ042.3503.4204.0068 Domašín 
  .0068.01 Domašín 
 

identifikační číslo obce  003069 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Domašín z roku 1998 - Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Domašín leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 560,00 – 580,0 m n.m. 
Jedná se o obec, kde žije do 20 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních objektů. 
Zástavba rodinnými domy je soustředěná. Územím neprotéká žádný registrovaný potok, 
náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé pracují v menší míře v 
zemědělství (jeden areál zemědělské výroby).  
Rozvoj obce se nepředpokládá, pouze v oblasti individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovod v Domašíně je napojen na skupinový vodovod. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda 
výtlačným řadem DN 100 do VDJ Louchov I. 250 m3 (528,30/525,15 m n.m.), další výtlak 
přivádí vodu do VDJ Louchov II. 2x150 m3 (630,05/626,35 m n. m), odtud jde voda přes 
obec Louchov potrubím PVC DN 100 a 150 přes vodojem 30 m3 - PK (574,00 m n. m. – ter.) 
do obce Domašín (OP-M.CV.011.1). Přívodní řad do obce je DN 150. Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

 

××××× 

V obci je vodovod v dobrém technickém stavu a bez velkých provozních problémů.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci  není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním - 
50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50% s odvozem na pole.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.  

××××× 

V Domašíně se nenavrhuje soustavná kanalizační síť a ČOV – jedná se o území s malým 
počtem obyvatel. Likvidace odpadních vod bude řešena individuelním způsobem v septicích 
a v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Klášterec – 7 km. 
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 

 CZ042.3503.4204.0068 Domašín 
  .0068.02 Louchov 
 

identifikační číslo obce  003070 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie  obce Domašín z roku 1998 - Ing. arch. J. Pachner  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Domašín - Louchov leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských 
výškách 540,00 – 610,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského typu, kde žije do 
50 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty je rozptýlená. Územím neprotéká žádná 
registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé 
pracují v menší míře v zemědělství. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat 
v závislosti na výstavbě RD. Do budoucna lze předpokládat i rozvoj v oblasti individuální 
rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovod v Louchově je napojen na skupinový vodovod. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda 
výtlačným řadem DN 100 do VDJ Louchov I. 250 m3 (528,30/525,15 m n.m.), další výtlak 
přivádí vodu do VDJ Louchov II. 2x150 m3 (630,05/626,35 m n. m) odkud je voda potrubím 
DN 150 vedena do obce Louchov (OP-M.CV.011.2). Na vodovod je napojeno 100% 
obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 
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V obci je vodovod v dobrém technickém stavu a bez velkých provozních problémů. Pouze v 
místech nové výstavby se uvažuje s prodloužením stávajících řadů potrubím DN 100 v délce 
cca 700 m. Realizace po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci  není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 
50% obyvatel a bezodtokových jímkách – 50% s odvozem na pole.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.  
 
 

××××× 

V Louchově se nenavrhuje soustavná kanalizační síť a ČOV. Likvidace odpadních vod bude 
řešena individuelním způsobem v septicích a v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV 
Klášterec – 9 km.  
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 
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 CZ042.3503.4204.0068 Domašín 
  .0068.03 Nová Víska 
 

identifikační číslo obce  003072 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Urbanistická studie obce Domašín z roku 1998 - Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Domašín – Nová Víska leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských 
výškách 715,00 – 724,00 m n.m. Jedná se o zaniklou obec, která je využívána pouze pro 
rekreaci – cca 10 objektů. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí 
Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Rozvoj se předpokládá pouze v oblasti individuální 
rekreace. Územím obce prochází přivaděč (štola) z Přísečnice do ÚV Hradiště. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Rekreanti jsou zásobováni 
individuálně.  
 

××××× 

S výstavbou vodovodu se neuvažuje.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

 
Obec bez trvale bydlících obyvatel. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci  není kanalizace ani ČOV, odpadní vody z rekreačních objektů jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách – rekreanti.  
Dešťové vody jsou vsakovány terénu.  
 
 

××××× 

S výstavbou kanalizace se neuvažuje. 
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 CZ042.3503.4204.0068 Domašín 
  .0068.04 Petlery 
 

identifikační číslo obce  003071 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie  obce Domašín z roku 1998 - Ing. arch. J. Pachner  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Domašín - Petlery leží severně od Klášterce  nad Ohří v nadmořských 
výškách 530,00 – 544,00 m n.m. Zástavba venkovskými rodinnými domky, kde žije do 70 
trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty je soustředěná. Územím neprotéká žádná 
registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé 
pracují v menší míře v zemědělství (rozlehlý areál zemědělského statku).  
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu. Do 
budoucna lze předpokládat i rozvoj v oblasti individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovod v Petlerech je napojen na skupinový vodovod. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda 
výtlačným řadem z čerpací stanice na ÚV Hradiště do VDJ Louchov II. 2x150 m3 
(630,05/626,35 m n. m) odkud je voda potrubím DN 150 vedena do obce Louchov, dále 
potrubím DN 100 a 150 přes redukční šachtu do obce Domašín a dále až do Petler (OP-
M.CV.011.3). Přívodní řad do obce je DN 100. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

V obci je vodovod v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. Pouze v místech 
nové výstavby se uvažuje s prodloužením stávajících řadů potrubím DN 80 v délce cca 670 
m. Realizace po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci  není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 
50% obyvatel a bezodtokových jímkách – 50% s odvozem na pole.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.  
 

××××× 

Likvidace odpadních vod bude i nadále řešena individuelním způsobem v septicích a  
v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Klášterec – 5 km.  
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.  
Dle urbanistické studie je v Petlerech  navržena oddílná splašková kanalizace z trub DN 300 
v délce cca 1650 m a ČOV, která by sloužila pro areál statku a pro obytnou zástavbu 
stávající i navrhovanou. Předpokládaná doba výstavby je po až roce 2015.  
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.01 Chbany 
 

identifikační číslo obce  005072 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
8. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 282,00 
– 293,00 m n.m. Jedná se o soustředěnou zástavbu rodinnými domy, kde žije do 400 trvale 
bydlících obyvatel. Obyvatelé pracují především v zemědělství. V obci je pískovna AGKV 
Chbany. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře.  
Předpokládá se mírný rozvoj obce s ohledem na novou výstavbu. Obec se nachází v 
blízkosti Nechranické nádrže a tím se i zvyšuje její význam. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chbany je napojena na skupinový vodovod přes vodojem Přeskaky 2x250 m3 (319,20 
/316,20 m n. m.) přívodním potrubím DN 200 do obce (OP-SK.CV.001.52). Rozvody po obci 
jsou v profilech 50, 100,125. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku 
SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, v dobrém technickém stavu (z roku 1964) a 
bez velkých provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.009.1-S.C) s odvodem splašků potrubím 
DN 300 na ČOV (štěrbinová nádrž), která je v současné době na hranici životnosti. Na 
kanalizaci je napojeno 72 % obyvatel. Odpadní vody od zbývajících obyvatel jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách - 28% s odvozem na ČOV  Kadaň – 13 km. 
Kapacita ČOV je 150 EO, vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odpadní vody jsou 
na ČOV přiváděny  gravitačně a odtok z ČOV je zaústěn do terénní prolákliny.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 24.8.1976 pod č.j.: vod/76-2279  
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 180 - 200 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Recipient: Cínovská svodnice 
 
Jedná se pouze o štěrbinovou nádrž s předsazenými hrubými ručně stíranými česlemi. 
Čistírna byla uvedena do trvalého provozu 1976. 
 
Skutečné parametry: 
EO 59 
Q = 0,427 l/s = 13 473 m3/r 
Přítok:  CHSK = 162 mg/l 
  BSK5 = 94,5 mg/l 
  NL = 72 mg/l 
  N-NH4 = 38 mg/l 
  Pcelk = 6,1 mg/l 
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Odtok:  CHSK = 73 mg/l 
  BSK5 = 23 mg/l 
  NL = 29 mg/l 
  N-NH4 = 29 mg/l 
  Pcelk = 4,5 mg/l 
 
Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není 
možné vody ze septiků a žump likvidovat na ČOV Chbany, tyto je možno vyvážet na ČOV 
Žatec.  
Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu, vzhledem k použité 
technologii, která dnes již není vyhovující, jsou i překračovány. 
Část dešťových vod je odváděna samostatnou kanalizací do místní vodoteče a část odtéká 
systémem příkopů a propustí. 
Kanalizaci v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
 

××××× 

Čištění odpadních vod ve štěrbinové nádrži je dnes již nedostačující. Splaškové vody budou 
odvedeny potrubím DN 300 v délce cca 1,8 km do připravované ČOV v Soběsukách v rámci 
odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady. Toto odvedení by měli zajistit 
Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Roztyly v rámci postupu porubní fronty.  
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.02 Hořenice 
 

identifikační číslo obce  030049 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
7. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Hořenice leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v 
nadmořských výškách 330 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 6 
rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je rozptýlená. Územím 
neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Do budoucna nelze 
předpokládat výrazný rozvoj. Rozvoj se předpokládá v oblasti individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena odbočkou DN 50 (OP-SK.CV.001.60) na skupinový vodovod DN 150 
z VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Na vodovod je napojeno 100% 
obyvatel. Přípojka nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu. 
 

××××× 

Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. Nejsou vyřešeny 
majetkové vztahy. Do obce Hořenice i do míst nové výstavby (chaty) se uvažuje s 
prodloužením vodovodu z rozvodné sítě obce Poláky potrubím DN 80 v délce cca 1,75 km. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Hořenice není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody odtékají volně po terénu. 
 

××××× 

V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková 
kanalizace DN 300 v délce cca 2,0 km, která spolu s kanalizací ze severní části obce Poláky 
bude zaústěna do kanalizačního výtlaku Poláky – Soběsuky. 
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.03 Malé Krhovice 
 

identifikační číslo obce  012503 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
7. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Malé Krhovice leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží 
Nechranice v nadmořských výškách 305 - 312 m n.m. Jedná se o obec do 15 trvale bydlících 
obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je soustředěná. Územím 
neprotéká žádný registrovaný potok, náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat 
mírný rozvoj v oblasti rekreace.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Malé Krhovice jsou  napojeny na skupinový vodovod odbočkou DN 80 z řadu DN 150 mezi 
VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.) a VDJ Přeskaky 2x250 
(319,20/316,20 m n.m.). V obci je rozvod vody DN 80 (OP-SK.CV.001.54). Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. S rozšířením podle 
urbanistické studie se počítá v místech nové výstavby (rodinné domky, hromadná rekreace - 
penzion) – potrubí DN 80 v délce cca 150 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Malé Krhovice není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 9 km – 100% obyvatel. 
Dešťové vody odtékají částečně systémem příkopů, struh a propustků a částečně volně po 
terénu. 
 

××××× 

V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková 
kanalizace DN 250 v délce cca 0,5 km, která se napojí na kanalizační výtlak Poláky – 
Soběsuky.  
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.04 Poláky 
 

identifikační číslo obce  012504 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
8. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Poláky leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v 
nadmořských výškách 320 - 338 m n.m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel se 
182 rekreačními objekty.  Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je soustředěná. 
Obyvatelé pracují především v zemědělství – Agro Poláky (cca 10 zaměstnanců). Územím 
neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti hromadné rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Poláky je napojena na skupinový vodovod odbočkou DN 100 z řadu DN 150 mezi  VDJ 
Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.) a VDJ Přeskaky 2x250 (319,20/316,20 
m n.m.). Rozvody po obci jsou v profilech DN 80 a 100 (OP-SK.CV.001.53). Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. S rozšířením podle 
urbanistické studie se počítá v místech nové výstavby (rodinné domky, hromadná rekreace) -  
potrubí DN 80 v délce cca 1,7 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.010.1.S.C) DN 300 a 500 s odvodem na 
ČOV - aerační žlab  = oxidační příkop s kessenery. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny 
gravitačně.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 18.4.1989 pod č.j.: VLHZ-963/88/89 
Limity: 
Q = 30 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
30 - 35 - - - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Splaškové odpadní 
vody přitékají gravitačně přes odlehčovací komoru do objektu hrubého předčištění 
tvořenému strojními mělnícími česlemi a lapákem písku. Dále pokračuje do oxidačního 
příkopu, kde se smísí s aktivovaným kalem a biologicky vyčistí. Vzduch potřebný 
k biologickému čištění je dodáván dvěma aeračními válci. Z oxidačního příkopu odtéká 
aktivační směs do dosazovací nádrže dortmundského typu. Zde se oddělí vyčištěná voda od 
aktivovaného kalu. Odsazený kal je z dosazováku cyklicky odčerpáván částečně zpět do 
oxidačního příkopu a přebytečný kal do kalové jímky. Odtok je řešen přes Parshallův žlab s 
ultrazvukovým průtokoměrem do VD Nechranice. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1989. 
 
Projektované parametry: 
Q = 3,1 l/s = 193 000 m3/rok 
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EO 157 
Přítok:  BSK5 = 3,10 mg/l 
  CHSK = 3,10 mg/l 
Odtok:  BSK = 0,63 mg/l 

CHSK = 0,63 mg/l 
Skutečné parametry: 
Q = 0,182 l/s = 5 754 m3/r 
EO 77 
Přítok:  CHSK = 411 mg/l 
  BSK5 = 292 mg/l 
  NL = 124 mg/l 
Odtok:  CHSK = 69 mg/l 
  BSK5 = 20,9 mg/l 
  NL = 24,1 mg/l 

N-NH4 = 8,9 mh/l 
  Pcelk = 7,03 mg/l 
 
Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není 
možno ČOV zatěžovat odpadními vodami ze septiků a žump. Tyto vody mohou být 
zneškodňovány na ČOV Kadaň.  
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV je zaústěn do systému 
odvodnění VD Nechranice. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Majitelem 
kanalizace je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území a částečně dešťovou kanalizací.  

××××× 

Podle urbanistické studie je navržena splašková kanalizace z nových ploch – potrubí DN 300 
v délce cca 500 m, která bude doplňovat stávající kanalizaci v obci. Stávající ČOV bude 
odstavena a nahrazena čerpací stanicí odpadních vod 10 l/s s akumulací 7 m3. Potrubí 
tlakové kanalizace DN 100 – 150 v délce 7, 933 km umožní tlakové napojení všech okolních 
produkčních míst (Hořenice, Poláky, Malé Krhovice, Vadkovice, Vikletice, Chbany, Roztyly a 
Soběsuky). Splaškové vody budou čištěny na ČOV Soběsuky s kapacitou 3000 EO. 
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.05 Přeskaky 
 

identifikační číslo obce  005073 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistic ké 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Přeskaky leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v 
nadmořských výškách 306 - 311 m n.m. Jedná se o obec do 15 trvale bydlících obyvatel se 3 
rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi je soustředěná. 
Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Přeskaky jsou  napojeny na skupinový vodovod. Obec je zásobena vodou z vodojemu 
Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 200 a odbočkou do 
obce DN 150 (OP-SK.CV.001.56). Rozvody po obci jsou v profilech DN 150 a 100. Na 
vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

V Přeskakách  je vodovod v dobrém stavu, bez provozních problémů. Kapacita a kvalita jsou 
vyhovující. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Přeskakách není vybudovaná soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou 
likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 12 km – 100% obyvatel. 
Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.  
 

××××× 

V obci Přeskaky se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se 
o území s malým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.06 Roztyly 
 

identifikační číslo obce  005074 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
7. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Roztyly leží jižně od Chomutova u přehrady Nechranice v 
nadmořských výškách 264 - 273 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. 
Zástavba rodinnými domky je rozptýlená. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, 
náleží do povodí Ohře. V obci je firma Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Roztyly (cca 
15 zaměstnanců). Do budoucna se nepředpokládá velký rozvoj, počet obyvatel bude 
stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Roztyly je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 
(319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 200 a odbočkou do obce DN 100 (OP-
SK.CV.001.59). Rozvod po obci je DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

V Roztylech je vodovod v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. Jeho 
rozsah je dostačující. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Roztylech není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 14 km – 100% obyvatel. 
Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.  
 
 

××××× 

V Roztylech se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem obyvatel.  
Možné odkanalizování jako součást akce odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady 
potrubím DN 250 v délce cca 0,8 km na ČOV Soběsuky. 
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.07 Soběsuky 
 

identifikační číslo obce  005075 
kód obce    00007 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7.    Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku     

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
8.    Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Soběsuky leží jižně od Chomutova u přehrady Nechranice na 
pravém břehu Ohře v nadmořských výškách 250 - 267 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale 
bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je soustředěná. 
Obyvatelé pracují především v zemědělství (jeden zemědělský závod PROVEX Droužkovice 
– chov prasat – v současné době v likvidaci). Území náleží do povodí Ohře. 
Do budoucna nelze předpokládat rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat.  
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Soběsuky je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 
(319,20/316,20 m n.m.)  přívodním potrubím DN 200 – 100 (OP-SK.CV.001.58). Rozvod po 
obci je DN 100, 40 a 25. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je 
SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod v Soběsukách je nový z PVC 110 a je v dobrém technickém stavu. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Soběsuky není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 13 km – 100% obyvatel. 
Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.  
 

×××××  

V Soběsukách bude vybudována kanalizace z korug. PVC DN 300 v délce 0,200 km a ČOV 
pro 3000 EO. Do této ČOV budou přivedeny tlakovým potrubím splaškové vody z celé oblasti 
jižního břehu Nechranické přehrady (viz Poláky). 
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.08 Vadkovice 
 

identifikační číslo obce  005076 
kód obce    00008 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku    

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
7. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Vadkovice leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice 
v nadmořských výškách 286 - 296 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 
99 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je soustředěná. 
Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Počet obyvatel bude 
stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti hromadné i individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vadkovice jsou  napojeny  na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.55). Voda do obce je 
přivedena z vodojemu Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.) potrubím DN 80. 
Rozvod po obci je rovněž DN 80. Z důvodu dlouhých přiváděcích řadů je v obci malý 
hydrodynamický tlak. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
  
 

××××× 
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Urbanistická studie počítá se značným nárůstem jak hromadné tak i individuální rekreace. Z 
toho důvodu bude nutno zvětšit profil přívodního řadu či vybudovat hydroforovou čerpací 
stanici 2 l/s na posílení tlaku. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci  není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 10 km – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny po povrchu ve směru přirozeného sklonu terénu.  
 

××××× 

V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková 
kanalizace DN 300 v délce cca 0,6 km, která bude zaústěna do kanalizačního výtlaku Poláky 
– Soběsuky. 
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 CZ042.3503.4204.0069 Chbany 
  .0069.09 Vikletice 
 

identifikační číslo obce  005077 
kód obce    00009 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku    

1997, zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
7. Odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady – 1. etapa z roku 2004 – ing. R. 

Klement 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chbany - Vikletice leží jižně od Chomutova v těsné blízkosti údolní nádrže 
Nechranice v nadmořských výškách  277 - 282 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale 
bydlících obyvatel se 32 rekreačními objekty, ubytovacími zařízeními (250 lůžek) a kempů 
(2000 lůžek). Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty  je soustředěná. Pracovní 
příležitosti jsou pouze sezónní. Území náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat 
rozvoj v oblasti hromadné i individuální rekreace s využitím vodní nádrže Nechranice. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vikletice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.57). Obec je zásobena 
vodou z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 125. 
Rozvod po obci je DN 80. Z důvodu dlouhých přiváděcích řadů je v obci malý 
hydrodynamický tlak. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Urbanistická studie počítá se značným nárůstem jak hromadné tak i individuální rekreace. Z 
toho důvodu bude nutno zvětšit profil přívodního řadu či vybudovat hydroforovou čerpací 
stanici 2 l/s na posílení tlaku.   
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 12 km – 50% obyvatel a septicích se 
vsakováním – 50%. U velkých provozovatelů rekreačních objektů jsou vybudovány MČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny po povrchu ve směru přirozeného sklonu terénu.  
 

××××× 

V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková 
kanalizace DN 300 v délce cca 0,2 km, která bude zaústěna do kanalizačního výtlaku Poláky 
– Soběsuky. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.01 Kadaň 
 

identifikační číslo obce  040792 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
8. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
9. Regionální plán implementace Ústeckého kraje 
10. PD pro stavební řízení – Průmyslová zóna Královský vrch Kadaň – Vodovod, kanalizace 

a ČOV, zpracovatel KESLER – vodoinženýrství Chomutov 
11. Kadaň – rekonstrukce ČOV, z roku 02/2004 - T, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s.   

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Kadaň leží jihozápadně od okresního města Chomutov. Zástavba ve městě je 
rozložena v rozmezí výškových kót terénu cca 285,00 – 345,00 m n. m. Jedná se o obec do 
17000 trvale bydlících obyvatel se 3 ubytovacími zařízeními (50 lůžek). 
Jeho části jsou Kadaň, Prunéřov,  Brodce, Kadaňská Jeseň, Pokutice, Nová Víska, Meziříčí, 
Zásada u Rašovic a Úhošťany. Město je na západě ohraničeno vrchy Strážištěm, Sv. Horou, 
Prostředním a na severu Západním vrchem, na východě Bystřickým a Zlatým vrchem a na 
jihu řekou Ohří. V jižní části Kadaně je historické jádro města s blokovou zástavbou 
převážně dvou až třípodlažní, která směrem západním i východním přechází do okrajových 
částí města se zástavbou rodinných domků. V severní části města je nová soustředěná 
vícepodlažní zástavba bytových objektů. Směrem severovýchodním navazuje město na 
hnědouhelnou chomutovskou pánev. Těžba uhlí ustupuje od Kadaně směrem až k 
Chomutovu. Severně navazuje oblast na Podkrušnohoří.   
Průmyslové závody a drobné výrobní provozovny jsou roztroušeny uvnitř obytné zástavby – 
závod Keramost.  
Větší průmyslové závody - Elektrárny Tušimice a Prunéřov, Severočeské doly se nacházejí 
mimo město. 
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Městem protéká Kadaňský a Bystřický potok, které jsou přítokem Ohře. Území nezasahuje 
do CHKO ani CHOPAV.  
Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst obyvatel (o 2000) a rozvoj průmyslové zóny 
Královský vrch. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Kadaň je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.43), 
který je rozdělen do tří tlakových pásem. Samostatné zásobování mají obce Kadaňská 
Jeseň, Pokutice a Nová Víska. 
Část města Kadaň - Kostelní Dvůr má samostatný zdroj vody.   
Město Kadaň a okolní průmyslové závody jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního 
vodovodu Přísečnice. Voda do města je dodávána z úpravny vody Hradiště, pro kterou je 
zdrojem vody Přísečnická vodní nádrž. Z této úpravny vede řad DN 1000 do přerušovací 
komory Kadaň, odtud vyúsťuje přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a DN 400, 500 pro 
Kadaň. Řady na Kadaň pokračují podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí na 
přivaděč DN 350 pro Klášterec n.O. a přivaděč DN 300 a DN 500 pro Kadaň. V současné 
době je vodovod ve městě provozován ze tří tlakových pásem, ale hlavně z dolního 
tlakového pásma. Původně (do roku 1977) byla  Kadaň zásobována řadem DN 400 
skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov - Kadaň. Tento řad se nyní provozuje 
oboustranně.  
 
Horní tlakové pásmo - Kadaň 
Z tohoto tlakového pásma je zásobena výše položená zástavba v severozápadní části 
města, nemocnice a část sídliště V podlesí v nadmořské výšce 320 - 390 m n.m.  
Vodojem Kadaň HTP 650 m3 (399,45/395,55 m n.m.) je umístěn na Prostředním vrchu a 
voda se do něho přepouští z přerušovací komory 1000 m3 Kadaň II (429,20/434,81 m n.m.) 
pro vodojem dolního tl. pásma. Přiváděcí řad do vodojemu má DN 200 a zásobovací řad 
z vodojemu do spotřebiště je též DN 200. 
 

 Střední tlakové pásmo - Kadaň 
Z tohoto tlakového pásma je zásobována zástavba v ulici Pionýrů, nadmořské výšky 300 - 
320 m n.m. 
Z přiváděcího řadu DN 350 pro Klášterec nad Ohří odbočuje řad pitné vody DN 200 pro 
čerpací stanici surové vody na Ohři (neprovozuje SčVaK). Z tohoto řadu odbočuje za 
vodoměrnou šachtou a redukční šachtou přiváděcí řad DN 200 do vodojemu Kadaň STP 2x 
150 m3 (362,94/360,62 m n.m.). Zásobovací řad z vodojemu pro STP potrubím DN 175 + 
200. 
 
Dolní tlakové pásmo - Kadaň 
Z tohoto tlakového pásma je zásobena převážná část města včetně většiny sídlišť a okolní 
průmyslové závody, nadmořské výšky 280 - 330 m n.m.  
Přiváděcí řady z oblastního vodovodu ústí přes přerušovací komoru I (dnes mimo provoz) a 
komoru II, do vodojemu nad nemocnicí. Vodojem dolního tl. pásma 2x2000 + 2000 m3  
(352,86/348,32 m n.m.). Z vodojemu vedou zásobní řady: 
DN 400 do středu města 
DN 250 do severní části Kadaně (Bystřice) 
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DN 300 do východní části města 
DN 500 a DN 250 pro elektrárnu Tušimice 
Z komory II dolního tlakového pásma je zásobována i zahrádkářská kolonie (cca 150 
chatiček) Lomazice. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
 

××××× 

Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, vodovodní síť zvláště v původní zástavbě 
vykazuje známky dožití – časté poruchy. Permanentní rekonstrukce vodovodních řadů na 
všech tlakových pásmech bude prováděna v rozsahu 2 km/rok. 
Rekonstrukce hlavního přivaděče do Kadaně v délce 17 km – RPI 
Rekonstrukce hlavního přivaděče v úseku Kadaň – Krásný Dvoreček v délce 3,5 km - RPI 
Průmyslová zóna Královský vrch – vodovod DN 150 v délce 0,9 km bude napojen na řad DN 
500 (z PK Kadaň) přes redukční ventil - v současné době před dokončením. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Kadaň je rozděleno do čtyř kanalizačních povodí hlavních stok A, B, C, D. 
Ve městě je v provozu jednotná kanalizační síť (K-CV.037.1-J.C) s centrální čistírnou 
odpadních vod. Stávající odvedení splašků je gravitační  kmenovým sběračem A, sběrači B, 
C, D a rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Značení kanalizační sítě je převzato 
z podkladů provozovatele, podle provozního řádu. Elektrárny Prunéřov a Tušimice stejně 
jako Doly Nástup Tušimice mají vlastní čistírny odpadních vod. Pro oddělení dešťových vod 
je na stokách 7 oddělovacích komor. 
Sběrač A  začíná na čistírně odpadních vod, vede podél Ohře, ul. Koželužskou pokračuje do 
sídliště Nový Prunéřov. Svádí na ČOV Kadaň odpadní vody ze sběrače B,C,D a ze sídliště 
Nový Prunéřov, U škol, Koželužská a průmyslový obvod Kadaň – předměstí. Na kmenovém 
sběrači jsou 4 oddělovací komory.  
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Sběrač B ústí do kmenového sběrače A v Koželužské ulici, vede ul. 5. května, ul. Školní, 
úsekem silničního průtahu městem a dále ul. Chomutovskou. Končí v zástavbě  U Ohře. 
Svádí odpadní vody  z historického středu města, ze zástavby U Ohře a ze sídliště 
Budovatelů. Na kmenovém sběrači jsou 3 oddělovací komory. 
Sběrač C ústí do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody ze sídliště Na podlesí a 
částečně ze zástavby U škol. 
Sběrač D ústí pod Zimním stadionem do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody z části 
sídliště Slavín a z nemocnice. 
Sběrač DI - odvádí splaškové vody ze sídliště Slavín a Strážiště a  napojuje se na sběrač D.  
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 25.5.1993 pod č.j.: RZVH-vod-111/93/7 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
90 - 30 - 25 - 33 - - - 7,5 - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
 
Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1972. Původní čistírna odpadních vod byla v roce 
1983 doplněna o biologický filtr a v roce 1994 byly osazeny velmi jemné česle Huber. 
Čistírna odpadních vod Kadaň je klasickou mechanicko - biologickou čistírnou s primární 
sedimentací a termofilní stabilizací vyprodukovaných kalů. Kalové hospodářství bylo 
kompletně rekonstruováno v roce 2000. 
Stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním 
požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV. 
 
Parametry ČOV:  
Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV 85 l/s, 7 342 m3 / den 
Skutečný přítok rok 1998     45,9 l/s,   3 967 m3 / den    
Skutečné napojení EO rok 2002  19 970  EO  
BSK5 skutečnost rok 2002    1 198 kg /den 
CHSK skutečnost rok 2002    2 027 kg/den 
NL (veškeré) skutečnost rok 2002   1 609 kg/den 
N-NH4 skutečnost rok 2002    108 kg/den 
Pc skutečnost rok 2002    26,2 kg/den 
 
Hrubé předčištění 
Na vstupu do ČOV jsou umístěny hrubé ručně stírané česle. Shrabky byly původně 
zachycovány na jemných strojních česlích DORR, v roce 1994 byly tyto česle zaměněny za 
velmi jemné česle HUBER Ro2 s integrovaným lisem shrabků a propírkou shrabků. Písek je 
zachycován ve vírovém  lapáku Geiger o průměru 5 m.  
Do nátokového žlabu na usazovací nádrže byl v roce  1996 umístěn měrný žlab PARS 5 se 
snímáním hladiny ultrazvukem.  
 
Primární sedimentace 
Usaditelné látky jsou zachycovány ve 3 usazovacích pravoúhlých  nádržích o celkovém 
objemu nádrží 3 x 200 m3 (4x25x2m), celkové ploše nádrží 3 x 100 m2. Jedná se o typové 
nádrže vybavené řetězovými shrabováky, s kalovými prohlubněmi a přepouštěním kalu do 
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jímky surového kalu. Za usazovacími nádržemi je umístěn dešťový odlehčovač (žlab  s 
přepadovou hranou).  
 
Aktivace 
K čištění odpadních vod je použit středně až vysoce zatížený aktivační systém realizovaný 
ve 2 typových pravoúhlých aktivačních nádržích ANK 480 zapojených za sebou s 
provzdušňováním pomocí povrchových aerátorů Kessener. Základní rozměry nádrží: 
hloubka - 3,2 m, celkový objem aktivace - 650 m3. Aktivaci byl předřazen biologický filtr 
(dřevěný plášť „Brusnice“ se sypanou náplní), který odlehčil zatížení aktivace. Biofiltr o 
průměru 9 m je provozován bez recirkulace a separace kalu. Na biofiltr je čerpáno z 
nátokového žlabu čerpadlem 100 GFMU. Aktivovaný kal je separován v navazujících 8 
typových vertikálních nádržích, které mají společné odtokové žlaby. Základní údaje 
dosazovacích nádrží: rozměr nádrží 6x6 m, objem nádrží - 660 m3, plocha nádrží - 288 m2. 
Vratný kal je z každé nádrže gravitačně přepouštěn do jímky vratného kalu a z ní je čerpán 3 
čerpadly 100 GFMU.  Přebytečný kal je odváděn před usazovací nádrže, proto je do 
kalového hospodářství odváděn směsný surový kal. 
 
Kalové hospodářství 
V současné době produkuje technologická linka ČOV Kadaň tři druhy kalu. Kal primární, kal 
biologický z vysoko zatěžovaného skrápěného filtru a kal z aktivace. Směs těchto kalů 
odkalovaná z primární sedimentace je jako surový smíšený kal  čerpána do anaerobního 
reaktoru I. stupně. 
Reaktory jsou dva řazené za sebou a provozované jako dvoustupňová stabilizace. 
I. stupeň tvoří železobetonová nádrž φ 11,5 m s pevným stropem o objemu 895 m3, II. stupeň 
pak nádrž s nasazeným ocelovým plynojemem plovoucím v kalovém uzávěru o objemu 842 
m3. 
I. stupeň je vyhřívaný, II. stupeň nevyhřívaný.  
Anaerobně stabilizovaný kal je čerpán do dřevěné uskladňovací nádrže o objemu 700 m3, 
která plní funkci uskladnění i zahuštění kalu. Kal je vyvážen v mimo vegetačním období k 
zemědělskému využití. 
 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel a část průmyslových závodů. Majitelem 
kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou  kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře 
a Bystřického potoka. 

××××× 

Rekonstrukce ČOV Kadaň byla zařazena do projektu ISPA - No.2001/CZ/16/P/PE/004, který 
bude realizován v letech 2004 – 2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.  
Kapacity: ČOV pro 19 250 EO  
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 460 000 m3/r   
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 4 000 m3/d 
maximální denní přítok na ČOV:   5 217 m3/d 
přítok na ČOV za deště:    280 l/s 
maximální přítok při dešti na  UN:   280 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:   139 l/s 
přiváděné znečištění:                1155 kg BSK5/d 
                                                                            2090 kgCHSK/d                                                
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       930 kg NL/d 
       165 kg Nc/d 
       110 kg N-NH4/d 
       35 kg Pc/d 
Kvalita na odtoku  
  
 Přítok 

na ČOV 
Odtok 
z DN 

Účinnost Povolení NV     
61/2003 Sb. 

Směrnice 
Rady 

91/271/EHS
 mg/l mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 Přítok   průměr max  p m p m  
BSK5 288,8 10,0 20,0 96,9  20 50 20 40 25
CHSK 522,5 40,0 85,0 92,3  100 150 90 130 125
NL 232,5 10,0 20,0 93,5  25 50 25 50 35
N-NH4 27,5 1,5 4,0 92,7  15 30 - - -
Ncelk 41,3 15,0 20,0 68  nest. nest. 15 20 15
Nanorg 28,6 12,0 18,0 61,5  25 40 - - -
Pcelk 8,8 2,0 3,0 77,3  nest. nest. 2 6 2
 
Stávající klasická aktivace bez nitrifikace bude upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou 
denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému AS-D-N. Pro 
upravený systém aktivace budou zvýšeny hladiny pomocí čerpání za usazovací nádrží.  
Rekonstrukce ČOV Kadaň spočívá v osazení hrubých ručních česlí, v rekonstrukci lapáku 
písku a osazení separátoru písku, ve výstavbě čerpací stanice za usazovací nádrží, ve 
zřízení anoxického selektoru a denitrifikační nádrže namísto dvou usazovacích nádrží, 
v rekonstrukci stávající aktivační nádrže na nitrifikační nádrž č. 1 a v dostavbě nitrifikační 
nádrže č. 2 a v rekonstrukci dosazovacích nádrží. Dále bude nově zřízen terciální stupeň 
čištění, rekonstruováno vybavení strojovny, osazena jemnobublinná aerace, dostavěna jímka 
dovozu fekálních vod a jímka kalové vody. Pro odstraňování fosforu bude instalována nádrž 
síranu železitého včetně dávkovacího zařízení.   
Dále bude na ČOV  provedena oprava stávajících stavebních objektů jako jsou objekt 
hrubého předčištění, velín, komunikace, oplocení, terénní a sadové úpravy atd. 
Rekonstrukce si vyžádá demolici biofiltru a přeložku některých rozvodů v rámci ČOV.  
Budou doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a 
doplněna elektro část a ASŘTP. 
Rekonstrukce kalového hospodářství již proběhla a vyjma strojního zahuštění kalu a jímky 
kalové vody není předmětem této stavby.  
  
Kanalizační systém pro Kadaň je prakticky vybudován. Ve výhledu se budou pouze 
doplňovat stoky podle potřeb pro novou bytovou výstavbu ve městě, permanentní  
rekonstrukce stokové  sítě v rozsahu 0,7 km/rok a hydraulické posouzení všech objektů ČOV 
a zlepšení průtoku odpadních vod čistírnou.  
- Navrhované plochy pro rozšíření průmyslového obvodu Kadaň Královský vrch, Strážiště 

– vybudování dešťové, splaškové kanalizace a ČOV. 
Splašková kanalizace bude sloužit pro odvedení odpadních vod z areálu na novou ČOV. 
Délka stok z potrubí PVC DN 250 – 1047,1 m,  DN 300 – 115,7 m. 
ČOV – navržená kapacita 5000 EO, Qd = 769,5 m3/d. Čistírna bude tvořena dvěma 
betonovými nádržemi s nitrifikací, denitrifikací, DN, zahušťovací nádrží a děleným 
kalojemem. Odtok z ČOV bude zaústěn do dešťové kanalizace a dále do Prunéřovského 
potoka. 
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- Dokončit rekonstrukce ve staré části města. Na hlavních sběračích provést revizi 
oddělovacích komor. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.02 Brodce 
 

identifikační číslo obce  017325 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. 2. Změna ÚPSÚ Kadaň – projednání návrhu zahájeno v 12/2003 – zpracovatel AGORA 

STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Brodce leží jihozápadně od Kadaně v nadmořských výškách 380 - 
400 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. 
Zástavba obce je roztroušená, územím protéká Brodský (Donínský) potok, který náleží do 
povodí Ohře. Obec leží v připravovaném návrhu CHKO Střední Poohří. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj – výstavba RD. 
Na severovýchod od obce se nachází Státní přírodní rezervace Úhošť. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá v současnosti vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně 
ze studní. 

××××× 

V Brodcích se uvažuje i nadále s individuelním zásobením pitnou vodou. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách s vyvážením na ČOV Klášterec – 4,5 km – 100% obyvatel.  Dešťové vody jsou 
odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče. 

××××× 

V Brodcích se uvažuje i nadále s odvážením či individuelním likvidováním odpadních vod. 
Jedná se o území s řídkou zástavbou. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.03 Kadaňská Jeseň  
 

identifikační číslo obce  017326 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
8. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
Místní část obce Kadaň - Kadaňská Jeseň leží na jižním okraji Kadaně v nadmořských 
výškách 356 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními 
objekty. Zástavba obce je soustředěná. Na území obce se nalézá požární nádrž, ze které 
vytéká bezejmenný potok, náleží do povodí Ohře. Na katastru obce se provozuje 
zemědělství. Obec leží v navrhovaném území CHKO Střední Poohří. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj – výstavba 7 RD, vyčleněno 30 parcel pro individuální rekreaci a 
plocha pro podnikání. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kadaňská Jeseň je zásobena ze skupinového vodovodu Kadaňská Jeseň – Pokutice (SK-
CV.015.1), který má vlastní zdroj pitné vody. Zdroj tvoří odběrné zařízení z odvodňovací 
štoly bývalého důlního díla. Odebíraná voda je čerpána do vodojemu Kadaňská Jeseň 250 
m3 (419,30/416,40 m n.m.) potrubím DN 100. Z vodojemu je voda  potrubím DN 100 vedena 
gravitací do obce a dále do Pokutic. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
 

××××× 
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Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez větších provozních problémů, ale je nutná 
jeho rekonstrukce. 
Pro výstavbu 7 RD bude položeno potrubí PVC DN 80 v délce 250 m, které bude napojeno 
na stávající rozvodnou síť. Potrubí rPE DN 6/4 v místě napojení bude v délce 100 m 
nahrazeno potrubím PVC DN 80. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Obec Kadaňská Jeseň má vybudovanou splaškovou kanalizaci z roku 1998 (K-CV.036-S.C). 
Potrubí převážně z DN 300. Kanalizace je ukončena ČOV typ VHS.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 28.11.1994 pod č.j.: RŽP-III-1682/94/196 a 
jeho změna o změně časového rozmezí kontrolního sledování kvality 
ze dne 17.1.2000 pod č.j.: RŽP-III-Rü/11017/99/00/13 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 75 - 60 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
 
Čistírna městských odpadních vod je mechanicko - biologická čistírna VHS I 
se sdruženým objektem hrubého předčištěním (česle + lapák písku), s kessenerovou aktivací 
a s aerobní stabilizací kalu. Trvalý provoz probíhal od r. 1994. 
Projektované parametry: 
EO 44 
Q = 3 452 m3/rok 
 
Přítok:  BSK5 = 0,86 mg/l 
  NL = 0,86 mg/l 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Skutečné parametry: 
EO 18 
Q = 0,29 l/s = 930 m3/r 
 
Přítok:  CHSK = 696 mg/l 
  BSK5 = 424 mg/l 
  NL = 365 mg/l 
  N-NH4 = 66 mg/l 
  Pcelk = 11,6 mg/l 
Odtok:  CHSK = 39,3 mg/l 
  BSK5 = 11,2 mg/l 
  NL = 19,3 mg/l 
  N-NH4 = 2,5 mg/l 
  Pcelk = 9,7 mg/l 
Část kalu je využívána v zemědělství a 0,11 t/rok  se odváží na ČOV Kadaň. Odpad je 
zaústěn do bezejmenného potoka. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně. 
Dešťové vody odtékají po terénu do místní vodoteče. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace je v majetku SVS a.s., 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Kanalizace i ČOV vyhovuje i pro případný nárůst obyvatel. Pro 7 RD bude vybudována 
splašková i dešťová kanalizace. Splašková kanalizace z potrubí PVC DN 250 v délce 147 m, 
výtlačný řad PE DN 80 – 263 m a ČSOV 3 l/s. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.04 Meziříčí 
 

identifikační číslo obce  040793 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
4. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 - zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Meziříčí leží jihozápadně od Kadaně, v nadmořských výškách 360 - 
370 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce je soustředěná. 
Pod obcí protéká Brodecký potok, náleží do povodí Ohře. Obec leží v navrhovaném území 
CHKO Střední Poohří. Na katastru obce se provozuje zemědělství. Do budoucna nelze 
předpokládat výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vodovod. Obyvatelé  jsou zásobováni individuálně – studna. 

××××× 

V Meziříčí se i nadále počítá s individuálním zásobením vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá kanalizaci, odpadní vody jsou odváděny do bezodtokové jímky s vyvážením na 
pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu. 

××××× 

S vybudováním kanalizace se neuvažuje. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.05 Nová Víska  
 

identifikační číslo obce  040794 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
8.    1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 - zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Nová Víska leží severně od  Kadaně v nadmořských výškách 408 - 
430 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce je rozptýlená. 
Obec náleží do povodí Ohře, nachází se v Přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka a 
v CHOPAV Krušné hory. Do budoucna nelze předpokládat rozvoj. Počet obyvatel bude 
stagnovat. Předpokládá se mírný rozvoj pouze v individuální rekreaci (10 parcel). 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Nová Víska je napojena z oblastního vodovodu OC DN 800 řadem PVC DN 110 (OP-
M.CV.008). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Doporučuje se další výstavba bytových jednotek za účelem zvýšení odběru vody ze 
stávajícího potrubí DN 100. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s vyvážením na ČOV Klášterec – 8 km. 
Dešťové vody odtékají volně po terénu do místní vodoteče. 
 

××××× 

V Nové Vísce se i nadále počítá s lokálním likvidováním odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.06 Pokutice 
 

identifikační číslo obce  006181 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
7. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Pokutice leží západně od Kadaně v nadmořských výškách 360 - 
370 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. 
Zástavba obce je soustředěná. Území obce náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj – nárůst cca 60 obyvatel, individuální rekreace – 20 parcel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Pokutice jsou zásobeny vodou ze skupinového vodovodu Kadaňská Jeseň – Pokutice (SK-
CV.015.2) z VDJ Kadaňská Jeseň 250 m3 (419,30/416,40 m n.m.). Z vodojemu je voda  
potrubím DN 100 vedena gravitací do Pokutic.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je město Kadaň.  
 
 

××××× 

Vodovod je nový, postavený na celý rozsah zástavby a je bez provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuelně 
v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Klášterec – 4 km. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu. 

××××× 

V Pokuticích se uvažuje i nadále s individuelním likvidováním odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.07 Prunéřov 
 

identifikační číslo obce  006185 
kód obce    00007 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
8. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Prunéřov se nachází severně od Kadaně v nadmořské výšce 380 - 
440 m n.m. Jedná se o obec do 340 trvale bydlících obyvatel s 95 rekreačními objekty. 
Průmyslová zástavba obce i zástavba rodinnými domy je převážně rozptýlená. Protéká zde 
Kadaňský potok, který patří do povodí řeky Ohře. Na území obce se nacházejí tyto 
průmyslové závody: STS, EPRU, Keramost, ČEZ a.s. Prunéřov je rozdělen na část za 
teplárnou Kadaň a druhá část u motorestu Ušák a elektrárny Prunéřov směrem na chatovou 
oblast u koupaliště. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – nárůst cca 60 obyvatel, 
individuální rekreace – 20 parcel a průmyslové plochy 4x. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dolní část Prunéřova je napojena na skupinový vodovod z dolního tlakového pásma Kadaně 
z VDJ 2x2000 + 2000 m3 (352,86/348,32 m n.m.) potrubím DN 100 (OP-SK.CV.001.44). 
Tento vodovod je z roku 1994. V letech 1997 - 1998 byl doplněn a rozšířen z oblastního 
vodovodu OC DN 800 a napojena horní část potrubím DN 100 přes redukční ventil (OP-
M.CV.009).  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 2 

××××× 

Vodovod je poměrně nový, je v dobrém stavu a bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Prunéřov má vybudovanou jednotnou kanalizaci, pouze v dolní průmyslové části, která je 
napojena na ČOV Kadaň (K-CV.037.2-J.C). Na tuto kanalizaci je napojeno 82% obyvatel, 
12% obyvatel likviduje odpadní vody v MČOV a zbývajících 6% likviduje odpadní vody 
v septicích s odtokem do povrchových vod. 
Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče. 

××××× 

Obec Prunéřov - horní část bude i nadále likvidovat odpadní vody lokálně. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.08 Tušimice 
 

identifikační číslo obce  017190 
kód obce    00008 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
7. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 
8. PD k SP a VP – Vodovod a vodovodní přípojky Tušimice z roku 2003 – zpracovatel Ing. 

Král P. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Tušimice se nachází východně od Kadaně v nadmořské výšce 270 
- 300 m n.m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel se 159 rekreačními objekty. 
Průmyslová zástavba obce i zástavba rodinnými domy je převážně rozptýlená. Protéká zde 
Lužický potok, který patří do povodí řeky Ohře. Na území obce se nacházejí tyto průmyslové 
závody: SD a.s. Chomutov, ETU, ČEZ a.s. Do budoucna nelze předpokládat rozvoj, počet 
obyvatel bude stagnovat. Pro individuální rekreaci se předpokládá nárůst o 30 parcel. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod z dolního tlakového pásma Kadaně z VDJ 2x2000 
+ 2000 m3 (352,86/348,32 m n.m.) odbočkou DN 100 z vodovodního řadu DN 250 pro 
elektrárnu (OP-SK.CV.001.46). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu 
je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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Vodovod je poměrně nový, je v dobrém stavu a bez provozních problémů. V letním období 
dochází k nedostatku tlaku z důvodů využití chatovou lokalitou Lomazice. 
V obci bude rozšířen vodovod potrubím rPE DN 50 v délce 135 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na ČOV Kadaň – 7 km – 100% obyvatel. 
Vlastní oddílnou kanalizační síť mají energetické komplexy ETU I a ETU II. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V obci se neuvažuje s vybudováním kanalizace. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
 
ÚP předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě pro lokalitu skleníků. Odpadní vody 
budou svedeny do čerpací jímky a odtud přečerpávány do sběrače z ETU I a ETU II do ČOV 
Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.09 Úhošťany 
 

identifikační číslo obce  017327 
kód obce    00009 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
7. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Úhošťany se nachází jižně od Kadaně v nadmořské výšce 382 – 
400 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je rozptýlená, většina objektů slouží 
převážně k rekreaci nebo k bydlení. Protéká zde Úhošťanský (Lužný) potok, který  patří do 
povodí Ohře. Obec se nalézá v navrhovaném území pro CHKO Střední Poohří. Do 
budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – nárůst cca 150 obyvatel, vyčleněno 13 parcel pro 
individuální rekreaci a 4x plochy pro podnikání. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena z VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Před 
spotřebištěm je vybudován VDJ 50 m3 (422,90/421,00 m n.m.). Z VDJ je do obce vedeno 
potrubí DN 100, rozvody v obci jsou DN 80 (OP-SK.CV.001.45). 
Zdroj vody Zvoníčkov, který se nachází na území obce, slouží jako eventuální rezerva pro 
Kadaň.        
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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××××× 

Vodovod uvedený do provozu v roce 1992 je v dobrém stavu a bez provozních problémů. 
ÚP počítá s dalším rozšířením uličních rozvodů DN 80 a 100 z trub PVC v délce 300 m 
v nových lokalitách zástavby a zvětšení akumulace vody o 50 m3. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách 90% 
obyvatel s vyvážením na ČOV Klášterec – 6,5 km a 10% do septiků se vsakováním. 
Dešťové vody jsou vsakovány nebo odváděny po povrchu do Úhošťanského potoka. 

××××× 

ÚP předpokládá vybudování splaškové kanalizace z trub PVC DN 300 v délce 790 m 
ukončené vlastní ČOV. ČOV – monobloková biologicko – mechanická s aerobním pracovním 
cyklem. Kaly budou odváženy a likvidovány na kalovém hospodářství centrální ČOV 
v Kadani. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úhošťanského potoka.  
Odtokové charakteristiky, biologické znečištění: 
Qs = 60,48 m3/d 
EO = 403 osob 
BSK5 = 24,19 kg/d 
NL = 22,16 kg/d 
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 CZ042.3503.4204.0070 Kadaň 
  .0070.10 Zásada u Rašovic 
 

identifikační číslo obce  006182 
kód obce    00010 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Kadaň z roku 1988 – návrh 
4. 1. Změna ÚPSÚ z roku 2001 – zpracovatel: AGORA STUDIO – Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kadaň - Zásada u Rašovic se nachází jihovýchodně od Klášterce n.O. v 
nadmořské výšce 300 - 324 m n.m. Jedná se o obec do 5 trvale bydlících obyvatel se 4 
rekreačními objekty. Zástavba obce je rozptýlená po obou březích Brodeckého (Donínského) 
potoka, většina objektů slouží převážně k rekreaci nebo k bydlení. Obec patří do povodí 
Ohře a nalézá se v navrhovaném území pro CHKO Střední Poohří. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně – studny. 

××××× 

V Zásadě se i nadále uvažuje s individuálním zásobením. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% 
obyvatel s odvozem na ČOV Klášterec – 3 km. 

××××× 

S vybudováním kanalizace se neuvažuje. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.01 Klášterec nad Ohří 
 .0071.07 Miřetice u Klášterce nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  040796 
identifikační číslo obce  040797 

kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6.    Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7.  Územní plán sídelního útvaru Klášterec n. O. z roku 1994 – zpracoval Ing. arch. L.     

Komrska + Ing. arch. L. Šváb 
8. PD pro SP – Lázeňská zóna Klášterec n. O. – z 08/2001, zpracovatel MV projekt s.r.o., 

Praha, Ing. Valečka  
9. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  
10. Klášterec nad Ohří – rekonstrukce ČOV, z roku 02/2004 - T, zpracovatel Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s.   

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Klášterec nad Ohří se nachází na úpatí Krušných hor na styku severočeské uhelné 
pánve, řeky Ohře a Doupovských hor. Zástavba ve městě je rozložena v rozmezí výškových 
kót terénu cca 290 – 350 m n. m. Jedná se o město do 15200 trvale žijících obyvatel se 175 
rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (288 lůžek). Městem protéká řeka Ohře, do 
které ústí Podmileský potok, Klášterecký potok a  Široký potok ve středu města, mezinárodní 
silnice E 442/13 spojující Ústí nad Labem - Karlovy Vary a železniční trať Cheb – Chomutov. 
Klášterec nad Ohří  je rozdělen do dvanácti městských částí Střed, Za starou porcelánkou, 
Pod vyhlídkou, Petlerská - Klášterec, Petlerská - Miřetice, Petlerská - východ, K Ciboušovu, 
Miřetice, Horní Miřetice, U Ohře, U třešňovky a Pod Šumnou. Rozvoj města je ovlivněn 
těsným kontaktem s hnědouhelnými doly, s tepelnými elektrárnami v Prunéřově a 
průmyslovou zónou Vernéřov. Pro celé město je charakteristické rozdělení na starou 
historickou část města s blokovou nízkopodlažní zástavbou včetně kláštereckých sadů, 
zámku a sídliště hromadného bydlení s vysokopodlažní zástavbou, která vznikla pro 
požadavky rychlého rozvoje města. V jižní části města, na levém břehu Ohře se nacházejí 
prameny minerálních vod (pramen Evženie a pramen HV5), území celé obce leží v 
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ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Klášterec nad Ohří – stupeň I. a II. Ve 
městě nebo v jeho těsné blízkosti jsou průmyslové závody, Karlovarský porcelán a.s., 
Lázeňská zóna Klášterec n O., BUTZ – IEPER CZ s.r.o. – komponenty do automobilů, HOPI 
s.r.o. – velkosklad potravin, Lesy ČR s.p., ZKL – strojírenská výroba, Sady Klášterec n. O. 
s.r.o., AROS – osiva s.r.o., CHERRY s.r.o. – elektronika, ICEN – K & S PRO s.r.o. – 
zámečniství, KJZ s.r.o. (bývalý KOREK) a další drobné průmyslové závody. Do budoucna se 
předpokládá rozvoj drobného podnikání, občanské vybavenosti a využití území pro rekreaci. 
Rozvoj města je navrhován směrem severním k Útočišti a jihozápadním směrem na 
Šumnou, k Ciboušovu a k Rašovicím – výstavba cca 100 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

Město Klášterec nad Ohří a okolní průmyslové závody jsou zásobovány pitnou vodou z 
oblastního vodovodu Přísečnice ze dvou tlakových pásem (OP-SK.CV.001.76). Voda do 
města je dodávána z úpravny vody Hradiště, pro kterou je zdrojem vody Přísečnická vodní 
nádrž. Z úpravny Hradiště vede řad DN 1000 do přerušovací komory Kadaň. Z tohoto řadu 
oblastního vodovodu je nad Vernéřovem vysazena odbočka pro HTP Klášterce nad Ohří, 
která vede přiváděcím řadem DN 300 do vodojemu Útočiště 2 x 2000 m3 (410,50/405,00 m 
n.m.). Zásobovací řad z vodojemu do spotřebiště je DN 300. Z přerušovací komory Kadaň 
vyúsťuje přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a pro Kadaň a Klášterec nad Ohří DN 400 a 
DN 500. Řad do Kadaně pokračuje podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí 
na přivaděč pro Kadaň a přivaděč DN 350 pro DTP Klášterce nad Ohří do vodojemu Jezerní 
Vrch 2 x 1000 m3 - nový (376,68/371,74 m n.m.) a vodojemu Jezerní vrch - starý 1000 m3 
(376,85/372,40 m n.m.) 
Zásobovací řad z vodojemu pro DTP má DN 350. 
Původně byl  Klášterec nad Ohří zásobován řadem DN 350 skupinového vodovodu 
Chomutov – Jirkov - Kadaň. Tento řad se nyní provozuje jako přivaděč pro DTP Klášterce.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
   

 ××××× 

Vodovod je vybudován na celý rozsah zástavby, počítá se s průběžnou rekonstrukcí 
stávajících řadů.  
ÚP uvažuje pro zásobení nových zastavěných ploch města trasu nosného vodovodního řadu 
DN 300 v délce cca 2,3 km, ze kterého budou do míst nové výstavby RD prodlouženy 
vodovodní řady potrubím DN 150 v délce cca 1,6 km.  
Pro obnovení a rozšíření Lázeňské zóny Klášterec n.O. bude v roce 2004 vybudován nový 
vodovod DN 90 v délce 280  m. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Klášterec nad Ohří je rozděleno do čtyř kanalizačních povodí hlavních stok A, B, C, D.  
Ve městě je v provozu jednotná soustavná kanalizační síť (K-CV.039.1-J.C) s centrální 
čistírnou odpadních vod. Stávající odvedení splašků je gravitační  kmenovým sběračem A, 
sběrači B, C a rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Pro oddělení dešťových vod je na 
stokách 7 oddělovacích komor. 
Sběrač A  začíná na čistírně odpadních vod, vede podél Ohře, nad zaústěním stoky AI (ze 
starého města) se lomí a vede přes Miřetice směrem ke státní silnici na Vejprty a v této silnici 
trasa pokračuje sídlištěm Petlerská. Svádí na ČOV Klášterec odpadní vody ze sběrače B, AI 
a ze sídliště Miřetice, Horní Miřetice a Petlerská – východ. V povodí kmenového sběrače je 5 
oddělovacích komor.  
Sběrač B ústí do kmenového sběrače A v Chomutovské ulici, vede podél Kláštereckého 
potoka sídlištěm Pod vyhlídkou a Petlerská. Svádí odpadní vody  z části města Za starou 
porcelánkou, ze sídliště Pod vyhlídkou, Petlerská - Klášterec, Petlerská - Miřetice o z obce 
Útočiště. Na sběrači je 1 oddělovací komora.  
Sběrač AI ústí do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody z historické části města. Část 
sběrače AI je ve štole v délce 0,661 m.   
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 8.11.1995 pod č.j.: RŽP-III-1590/95 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
120 - 35 - 30 - 25 - - - 7,5 - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
 
Čistírna odpadních vod Klášterec byla uvedena do provozu koncem šedesátých let. Původní 
čistírna odpadních vod byla v roce 1987 doplněna o druhý stupeň aktivace a byla tak 
upravena na A - B proces.  Tento systém se provozně neosvědčil, takže ČOV byla počátkem 
devadesátých let upravena tak, aby bylo možné oba stupně provozovat odděleně s tím, že 
primární sedimentace bude společná. 
Vzhledem ke skutečnosti, že stará část ČOV je tvořena dvěma samostatnými jednotkami se 
samostatnou  recirkulací kalu je možno říci, že jsou provozovány tři samostatné biologické 
čistírny se společným mechanickým stupněm.  
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Čistírna odpadních vod Klášterec nad Ohří je mechanicko - biologickou čistírnou s primární 
sedimentací a studeným vyhníváním vyprodukovaných kalů. Hrubé předčištění bylo v roce 
1995 osazeno velmi jemnými česlemi Hydropress a na kalové koncovce byl osazen 
sítopásový kalolis. 
Stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním 
požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV. 
 
Parametry ČOV 
Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV 115 l/s, 8 219 m3 / den 
Skutečný přítok rok 2002    46 l/s,   3 978 m3 / den    
Skutečné napojení EO rok 2002  18 897  EO  
BSK5 skutečnost rok 2002    1 133 kg /den 
CHSK skutečnost rok 2002    1 857 kg/den 
NL (veškeré) skutečnost rok 2002   978 kg/den 
N-NH4 skutečnost rok 2002    96,3 kg/den 
Pc skutečnost rok 2002    23,1 kg/den 
 
Popis ČOV 
Hrubé předčištění 
Odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny gravitačně a rovněž celý průtok čistírnou je 
gravitační. Shrabky byly původně zachycovány na jemných strojních česlích A-b, v roce 
1995 byly tyto česle zaměněny za velmi jemné česle HYDROPRESS (šířka 900 mm) s lisem 
shrabků. Shrabky jsou odváženy na skládku. Písek je zachycován v atypickém 
provzdušňovaném lapáku (šířka 4m, délka 5m, hloubka 3 m, objem 60 m3). 
 
Mechanické čištění 
Usaditelné látky jsou zachycovány ve 2 usazovacích pravoúhlých  nádržích. Jedná se o 
typové nádrže vybavené mostovými shrabováky, s kalovými prohlubněmi a přepouštěním 
kalu do jímky surového kalu. 
 
Biologické čištění 
Za usazovacími nádržemi dochází k rozdělení průtoků v poměru 2:1. Jedna třetina množství 
odpadní vody je vedena na starou aktivaci a dosazovací nádrže a dvě třetiny na novou 
aktivaci a dosazovací nádrže.  
Stará aktivace je s provzdušňováním pomocí pneumatického systému INKA (ventilátory RVA 
80, 4680 m3/h). Za aktivací jsou zařazeny 2 ks  dosazovacích podélně protékaných nádrží  
Nová biologická linka je řešena jako jedna  aktivační nádrž se třemi  povrchovými aerátory 
Sigma - Gigant 1600. Aktivovaný kal je separován ve dvou  navazujících podélně 
protékaných odsávaných dosazovacích nádržích.  Přebytečný kal je odváděn před usazovací 
nádrže, proto je do kalového hospodářství odváděn směsný surový kal. 
V roce 1995 byl nahrazen původní nevyhovující odtok novým a na něm byl vybudován nový 
měrný žlab PARS 5.  
 
Kalové hospodářství 
Z technologické linky mechanicko - biologického čištění je odtahován směsný surový kal. Ze 
dvou stupňů biologického čištění se odkaluje vždy samostatně přebytečný aktivovaný kal a je 
přiveden do nádrží primární sedimentace. Z kalových prohlubní usazovacích nádrží je pak 
kal odkalován do jímky kalu a odtud čerpán do dvou otevřených stabilizačních nádrží. 
Otevřené vyhnívací a uskladňovací nádrže zajišťují studenou anaerobní stabilizaci kalu. 
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Pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu je v samostatné dodatečně přistavěné 
budově instalován pásový lis CENED 1500 s příslušenstvím t.j. rozpouštěcími nádržemi na 
flokulant, dávkovacími čerpadly a dávkovacími čerpadly kalu. 
Doprava odvodněného kalu je zajištěna systémem dvou pásových dopravníků do kontejneru. 
Po naplnění kontejneru se jeho obsah vyklápí na kalové pole, umístěná v těsné blízkosti 
budovy odvodnění. 
 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel a část průmyslových závodů. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou  kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře 
a místních potoků. 

 ××××× 

Rekonstrukce ČOV Klášterec byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, 
který bude realizován v letech 2004 –2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.  
Kapacity: ČOV pro 18 330 EO  
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 460 000 m3/r   
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 4 000 m3/d 
maximální denní přítok na ČOV:  5 121 m3/d 
přítok na ČOV za deště:   280 l/s 
maximální přítok při dešti na  UN:  200 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:  139 l/s 
přiváděné znečištění:             1100 kg BSK5/d 

 2000 kgCHSK/d                                                          
  900 kg NL/d 

      165 kg Nc/d 
      110 kg N-NH4/d 
      33 kg Pc/d 
Kvalita na odtoku  
  
 Přítok 

na ČOV 
Odtok 
z DN 

Účinnost Povolení NV     
61/2003 Sb. 

Směrnice 
Rady 

91/271/EHS
 mg/l mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 Přítok   průměr max  p m p m  
BSK5 288,8 10,0 20,0 96,9  20 50 20 40 25
CHSK 522,5 40,0 85,0 92,3  100 150 90 130 125
NL 232,5 10,0 20,0 93,5  25 50 25 50 35
N-NH4 27,5 1,5 4,0 92,7  15 30 - - -
Ncelk 41,3 15,0 20,0 68  nest. nest. 15 20 15
Nanorg 28,6 12,0 18,0 61,5  25 40 - - -
Pcelk 8,8 2,0 3,0 77,3  nest. nest. 2 6 2
 
Stávající klasická aktivace bez nitrifikace bude upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou 
denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému AS-D-N.  
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Hrubé předčištění bude doplněno o lapák štěrku, o separátor písku a nově bude řešeno 
vyklízení písku z lapáku písku. 
Stará část ČOV bude upravena na dvojici usazovacích nádrží a  na havarijní a akumulační 
jímku.  
Biologický stupeň bude vytvořen z nové části ČOV. Na začátku budou dva anoxické 
selektory. Selektory a denitrifikace budou míchány pomocí mechanických míchadel. Interní 
recirkulace z konce nitrifikace bude alternativně zaústěna do selektorů i do denitrifikace 
s možností uzavírání. Nitrifikace budou provzdušňovány pneumaticky s použitím 
jemnobublinných aeračních elementů. Chemická eliminace fosforu je navržena dávkováním 
síranu železitého alternativně před aktivační nádrže a před dosazovací nádrže. Dosazovací  
nádrže budou postaveny nové kruhové průměru 18 m. 
V kalovém hospodářství bude doplněno strojní zahuštění kalu, jímka na kalovou vodu a 
jímka na dovážené fekální vody včetně příjmové fekální stanice.  
Kapacita ČOV bude zvýšena o cca. max. 10 %. 
Dále bude na ČOV a bude provedena oprava stávajících stavebních objektů jako jsou objekt 
hrubého předčištění, velín, komunikace, terénní a sadové úpravy atd. Rekonstrukce si 
vyžádá demolici plocha pro odvodněný kal a přeložku některých rozvodů v rámci ČOV.  
Budou doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a 
doplněna elektro část a ASŘTP.  
 
Kanalizační systém pro Klášterec n.O. je prakticky vybudován. Ve výhledu se budou pouze 
doplňovat stoky podle potřeb pro novou bytovou výstavbu ve městě, permanentní 
rekonstrukce stokové sítě (0,6 km/rok) a ČOV.  
- Ve výhledu je uvažováno s napojením cca 300 obyvatel z navrhované výstavby RD – 

potrubí DN 300 v délce 2,0 km  
- Rekonstrukce ve staré části města. Na hlavních sběračích provést revizi oddělovacích 

komor. 
-    Pro obnovení a rozšíření Lázeňské zóny Klášterec n.O. (stávající objekty i 10 nových 

penzionů pro lázeňské hosty) bude v roce 2004 vybudována nová splašková kanalizace 
DN 300 v délce 302  m a tlaková kanalizace DN 80 v délce 94 m od restaurace Peřeje. 
Kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému Klášterce n. O. V souběhu se 
splaškovou kanalizací bude položena i kanalizace dešťová. 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 

 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.02 Ciboušov 
 

identifikační číslo obce  006561 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6.    Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7.  Územní plán sídelního útvaru Klášterec n. O. z roku 1994 – zpracoval Ing. arch. L.      

Komrska + Ing. arch. L. Šváb 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Ciboušov leží na severním okraji Klášterce nad Ohří v 
nadmořských výškách 340 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel. 
Zástavba rodinnými domky je rozptýlená podél místní komunikace. Krajem obce protéká 
Podmileský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce sídlí firma Komunikace 
Ježek. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu cca 
20 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zásobení obce  pitnou vodou je z oblastního vodovodu přes vodojem Ciboušov 2x250 m3  
(410,00/405,00 m n.m.) přívodním řadem DN 150 (OP-SK.CV.001.77). Rozvod v obci je 
rovněž DN 150. Část obce zásobena z rozvodné sítě Klášterce n. O. z VDJ Jezerní vrch. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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V obci je přívodní řad v dobrém technickém stavu, bez velkých provozních problémů, je 
nutná rekonstrukce rozvodné sítě v celém rozsahu. S rozšířováním vodovodní sítě se 
nepočítá, pouze v případné nové zástavby by došlo k prodloužení stávajících řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Ciboušov je vybudována nová kanalizace DN 300, která je napojena na kanalizační 
síť Klášterce n. O. (K-CV.039.1-J.C). Část obyvatel (15%) je na tuto kanalizaci napojena. 
Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků se vsakováním – 45% nebo do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 3 km – 40%. 
Dešťové vody odtékají volně po terénu do místního potoka. 
 

××××× 

Dokončení kanalizační sítě v obci – připojení dalších obyvatel.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.03 Hradiště 
 

identifikační číslo obce  018019 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6.    Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7.  Územní plán sídelního útvaru Klášterec n. O. z roku 1994 – zpracoval Ing. arch. L.     

Komrska + Ing. arch. L. Šváb 
8. Rekonstrukce úpravny vody Hradiště, písková filtrace a kalové hospodářství – 

Hydroprojekt CZ a.s. Praha, tendrová dokumentace – 06/2003 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O.  - Hradiště leží severně od Klášterce n. Ohří v nadmořských 
výškách 460 - 480 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními 
objekty. Obcí protéká Hradištský potok, který  náleží do povodí Ohře. Zástavba venkovskými 
rodinnými domky je soustředěná, na okrajích rozptýlená podél místní komunikace. Na 
západním okraji obce je komplex budov úpravny vody Hradiště. Obec leží v CHOPAV 
Krušné hory. Počet obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti 
turistického ruchu a rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Z úpravny vody Hradiště s kapacitou 6000 m3 (488,88/482,58 m n.m.) upravené vody je 
voda přiváděna do obce potrubím DN 100 (OP-M.CV.010).  Rozvody v obci jsou PVC DN 
100. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
V Hradišti je nový vodovod z roku 1991, je v dobrém technickém  stavu a bez provozních 
problémů. 
Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
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Rekonstrukce úpravny vody Hradiště byla zařazena do projektu ISPA- 
No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.  
Stavba „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště, písková filtrace a kalové hospodářství“ je 
druhou stavbou, která řeší rekonstrukci úpravny vody Hradiště. Navazuje na stavbu „Re-
konstrukce úpravny vody Hradiště, reakční nádrže“, která byla projekčně zpracována v roce 
1999 a realizace první nádrže byla dokončena v roce 2002. Rekonstrukce druhé reakční 
nádrže je zahrnuta do této stavby. 
Do této části „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště“ byly vlastníkem úpravny vody, 
Severočeskou vodárenskou společností a.s., zařazeny následující části úpravny vody: 
rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace, 
 písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném 

rozsahu (pouze SŘTP) vodojem prací vody, 
 dávkování manganistanu draselného, 
 úprava dávkování chemikálií (pouze nezbytné úpravy ve vazbě na rekonstruovaná 

potrubí), 
 kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny, 
 rozvodna, 
 systém řízení technologických provozů včetně dozorny úpravny vody. 

 
Výkon úpravny vody – parametry po provedené rekonstrukci 
Po dokončení druhé etapy rekonstrukce úpravny vody bude, vzhledem k rekonstrukci pouze 
poloviny pískové filtrace, výkon úpravny vody takto: 
 
výkon úpravny vody - upravená voda 
-maximální 750 l/s    
-průměr 750 l/s 
-minimum 300 l/s 
 
výkon úpravny vody - potřeba surové vody 
-maximální 800 l/s 
-průměr 800 l/s 
-minimum 320 l/s 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hradiště nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody odtékají po 
individuálním předčištění v septicích do povrchových vod – 70% obyvatel. Část rodinných 
domků odvádí nečištěné odpadní vody přímo do potoka. Dešťové vody jsou odváděny 
příkopy a propustky do vodoteče. 
 

××××× 

V Hradišti se  uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s malým počtem stálých obyvatel a nízké hustotě zastavění. Navrhujeme řešit 
problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní 
mikročistírny. U objektů, které vypouštějí odpadní vody do potoka je nutné vybudování 
MČOV. Předpokládaná doba realizace po roce 2015. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.04 Klášterecká Jeseň  
 

identifikační číslo obce  006563 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5.    Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6.  Urbanistická studie Klášterecká Jeseň z roku 1997 – zpracovatel KA*KA Projektový  

atelier, Ing. L. Kačírek 
7.    IZ stavby Klášterecká Jeseň, vodovod z roku 2001 – zpracovatel Severočeské vodovody 

a kanalizace, a.s., Ing. I. Hroch 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Klášterecká Jeseň leží východně od Klášterce nad Ohří v 
nadmořských výškách 494 - 510 m n.m. Jedná se o obec do 80 trvale bydlících obyvatel se 6 
rekreačními objekty. Zástavba venkovskými rodinnými domky je rozptýlená. Území obce 
náleží do povodí Ohře, zasahuje do CHOPAV Krušné hory a je v návrhu pro CHKO Střední 
Poohří. V obci jeden zemědělský závod – statek s chovem prasat a skotu. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj – výstavba 7 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze dvou samostatných zdrojů, zásobujících odděleně západní (M-CV.029) 
a východní část obce  (M-CV.030).  
Zdrojem vody pro západní část jsou sběrné jímky, odkud je svedena voda do VDJ 10 m3 
(535,00/534,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 50 do spotřebiště.  
Zdrojem vody pro východní část jsou sběrné jímky, odkud je svedena voda do VDJ 50 m3 
(554,00/5553,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do spotřebiště.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod  v majetku a provozu města Klášterec nad 
Ohří.  
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Protože vodovod je nefunkční a neodpovídá hygienickým parametrům bude Klášterecká 
Jeseň napojena na vodní zdroj Útočiště. Vodovodním přivaděčem PE 110 v délce 462 m 
bude voda přivedena do nové AT stanice (Q = 1,75 l/s, H = 51 m) a odtud výtlačným řadem 
DN 50 v délce 2329 m do obce. Rozvody po obci budou DN 50 v délce 1266 m. VDJ 
Útočiště starý 60 m3, který je v současné době mimo provoz,  bude zrekonstruován na AT 
stanici. Propojením vodovodu východní a západní části obce na oblastní vodovod a 
provedené rekonstrukci  se zlepší vydatnost a využitelnost vodních zdrojů, zabezpečí se 
hygienická nezávadnost vody a zlepší tlakové poměry (zejména v západní části obce).  
Realizace nového vodovodu bude zahájena v roce 2004. Po jeho dokončení bude vodovod 
předán SVS a.s. a jeho provozovatelem budou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Klášterecká Jeseň nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 70% obyvatel a 
v bezodtokových jímkách – 30% s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do místní vodoteče. 
 

××××× 

Vzhledem k malému počtu obyvatel a nízké hustotě zastavění se i nadále uvažuje s lokálním 
likvidováním splaškových vod. U nové zástavby se uvažuje s malými domovními čistírnami 
pro více objektů. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.05 Lestkov 
 

identifikační číslo obce  006564 
kód obce    00005   

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5.    Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6.   Urbanistická studie Lestkov z roku 1995 – zpracovatel KA*KA Projektový atelier, Ing. L. 

Kačírek     

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Lestkov leží  jižně od Klášterce nad Ohří v předhůří 
Doupovských hor v nadmořských výškách 380 - 420 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale 
bydlících obyvatel se 6 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (30 lůžek). Zástavba 
převážně rodinných domů je rozptýlená. V jižní části obce protéká Rašovický potok, který 
náleží do povodí Ohře. Obec spadá do navrhovaného území CHKO Střední Poohří. Na 
území obce hospodářský závod – statek pro chov skotu. Do budoucna lze předpokládat 
mírný rozvoj, hlavně v oblasti turistického ruchu a rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Lestkov je zásoben z místního vodovodu (M-CV.028), který  má vlastní zdroj vody severně 
od obce, a to jímání s akumulací - VDJ 30 m3 (416,24/414,78 m n.m.)  a další zdroj jižně od 
obce - studna s ČS (1,5 l/s). Tato studna je majetkem ZD Račetice. Rozvod po obci je DN 80 
a 100. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
  
 

××××× 
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Nevyhovující zásobování obce pitnou vodou je způsobeno technickým stavem dožívající 
vodovodní sítě a nedostatečnou vydatností vodních zdrojů. V roce 1995 byl vypracován 
projekt  „ Posílení zdrojů a oprava vodovodu Lestkov“ firmou Kesler - vodoinženýrství, 
Chomutov. V projektu je navrženo posílení vodovodu, výměna stávajících řadů DN 80 za 
PVC DN 100, výměna domovních přípojek a dostavba zemního vodojemu na objem 60 m3. 
V urbanistické studii bylo navrženo zřízení nových přípojek nebo prodloužení stávajících 
rekonstruovaných řadů do míst navržené výstavby 4 RD – DN 80 v délce 180 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Lestkově není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích 
s odtokem do povrchových vod – 70% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 30% 
s odvozem na pole. 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí. 
 

××××× 

V urbanistické studii se navrhuje realizovat veřejnou splaškovou kanalizaci, zakončenou 
centrální biologickou čistírnou odpadních vod umístěnou na levém břehu Rašovického 
potoka pod koupalištěm – realizace po roce 2015. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.06 Mikulovice 
 

identifikační číslo obce  009435 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Mikulovice leží východně od Klášterce n.O. v nadmořských 
výškách 310 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 70 rekreačními 
objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká Hradišťský potok, 
který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nachází chatová osada. Rozvoj obce se 
nepředpokládá, pouze rozvoj v oblasti rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zásobování v této obci je individuální – studny. 

××××× 

V Mikulovicích se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní splaškové vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách – 100% s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče. 
 

××××× 

V Mikulovicích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.08 Rašovice 
 

identifikační číslo obce  006566 
kód obce    00008 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Rašovice – prosinec 1995 – zpracovatel KA*KA Projektový 

atelier, Ing. L. Kačírek 
7. Projekt Vodovod a kanalizace Rašovice z roku 1994 – zpracovatel Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Rašovice leží jižně od Klášterce n.O. na pravém břehu 
Ohře v nadmořských výškách 290 - 320 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících 
obyvatel se 68 rekreačními objekty. Zástavba převážně z rodinných domků je  v centru 
soustředěná, po okraji rozptýlená. Na východním okraji obce se nachází pásová chatová 
zástavba. Obcí protéká Rašovický potok, který náleží do povodí Ohře a území obce 
zasahuje do návrhu CHKO Střední Poohří. V obci se nachází areál zemědělské velkovýroby 
(statek s chovem prasat) zemědělského učiliště v Kadani. Do obce zasahuje ochranné 
pásmo živočišné výroby. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba 8 RD, 
rozvoj lze předpokládat také v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovod v Rašovicích (OP-SK.CV.001.78) je připojen  prostřednictvím městského vodovodu 
v Klášterci n.O. na oblastní vodovod z Přísečnice přes vodojem Jezerní vrch STP (nový) 
2000 m3 + 1000 m3 – starý (376,68/371,74 m n.m.).  Vodovod do obce je potrubím DN 150, 
rozvody v obci DN 80, 100, 150. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem 
vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Pro Rašovice byl v roce 1994 vypracován projekt „Rašovice - vodovod a kanalizace“, který 
řeší vybudování druhého přivaděče pitné vody DN 150 v délce 459 m a DN 80 v délce 126 m 
a tím se zlepší podmínky pro rozvoj obce.  
V urbanistické studii bylo navrženo zřízení nových přípojek a prodloužení stávajících 
rekonstruovaných řadů do míst navržené výstavby – potrubí DN 80 v délce 270 m.   
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Rašovicích není vybudována soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou 
likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 50% obyvatel a v bezodtokových 
jímkách – 40% s odvozem na pole a 10% do MČOV. 
V části obce je vybudovaná dešťová kanalizace. Ostatní dešťové vody jsou odváděny 
příkopy a propustky přímo vodoteče - Ohře. 
 

××××× 

Pro obec Rašovice byl v roce 1994 vypracován projekt „Rašovice - vodovod a kanalizace“, 
který řeší odvedení splaškových odpadních vod do podzemní čerpací stanice (2,5 l/s) 
s akumulací 5 m3 na břehu Ohře a výtlačným řadem dále do městské ČOV v Klášterci n.O. 
Rozvod kanalizace v obci potrubím DN 300 v délce 974 m, výtlak na ČOV potrubím DN 80 
v délce 583 m. Realizace projektu, který závisí na finančních prostředcích,  umožní rozvoj 
obce minimálně na trojnásobek současného stavu.  
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.09 Suchý Důl 
 

identifikační číslo obce  006567 
kód obce    00009 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Suchý Důl leží jižně od Klášterce n. O. v nadmořské výšce 
342 - 356 m.n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. 
Soustředěná zástavba venkovskými domy a rekreačními chalupami. Obcí protéká Suchý 
potok, který patří do povodí  Ohře, a území obce je v navrhované CHKO Střední Poohří. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba cca 16 RD.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Suchý Důl je zásoben z místního vodovodu (M-CV.024), který má vlastní zdroj vody - 2 
zářezy + pramenní jímka, odkud je voda svedena potrubím DN 50 do vodojemu 50 m3 
(389,77/387,95 m n.m.)  a dále potrubím DN 80 do obce. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
 

××××× 

V Suchém Dole je vodovod v dobrém technickém stavu, ale je třeba provést zkapacitnění 
jímání (zdroje) případně vybudovat nový. S rozšířením vodovodní sítě se uvažuje do míst 
nové zástavby potrubím DN 80 v délce cca 200 m. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Suchém Dole není vybudovaná kanalizace. Odpadní splaškové vody jsou likvidovány v 
septicích s odtokem do povrchových vod – 30% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 70% 
s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V obci Suchý Důl se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná 
se o území s malým počtem stálých obyvatel a s rozptýlenou zástavbou. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.10 Šumná 
 

identifikační číslo obce  030292 
kód obce    00010 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Šumná leží jihozápadně od Klášterce n.O. v nadmořské 
výšce 424 - 430 m.n.m. Jedná se o obec s nulovým počtem trvale bydlících obyvatel. Obcí 
neprotéká žádný potok, patří do povodí Ohře. Území obce je v navrhované CHKO Střední 
Poohří. V areálu bývalého statku Šumná se uvažuje s rekonstrukcí a zprovozněním objektů 
na hospodářsko – rekreační areál s chovem koní. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je bez vodovodu. 
 

××××× 

Zásobování rekonstruovaného areálu bude individuelní. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec je bez kanalizace. 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 
 

××××× 

S výstavbou kanalizace se neuvažuje.  
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.11 Útočiště 
 

identifikační číslo obce  006568 
kód obce    00011 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Návrh územního plánu sídelního útvaru Klášterec nad Ohří z roku 1994 – zpracovatel 

Ing. arch. L. Komrska a Ing. arch. L. Šváb 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. - Útočiště je částí Klášterce n.O. a  nachází se na jeho 
severním okraji v nadmořských výškách 360 - 400 m n.m. Jedná se o obec do 300 trvale 
bydlících obyvatel. Zástavba převážně soliterních rodinných domů je rozptýlená. Obcí 
neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Území obce se nachází 
v navrhované CHKO Střední Poohří a v CHOPAV Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel 
bude mírně stoupat – výstavba 25 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na hlavní přivaděč z Přísečnice, dále přes vodojem Útočiště HTP 2x2000 
m3 (410,50/405,0 m n.m.) a šachtu s redukčním ventilem do spotřebiště (OP-SK.CV.001.79). 
Přívod do obce DN 100, rozvody v obci jsou DN 50, 80, 100, 150. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

××××× 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Vodovod je nutné z části rekonstruovat v délce cca 1500 m. S jeho dalším rozšiřováním se 
nepočítá. Pouze v místech nové výstavby se uvažuje s prodloužením stávajících 
vodovodních řadů potrubím DN 80 v délce cca 300 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Útočiště je odkanalizováno jednotnou kanalizací (K-CV.039.2-J.C) z trub PVC DN 300 do 
kanalizační sítě Klášterce n. O. a dále na centrální ČOV Klášterec n. O.   
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 66% obyvatel, 34% obyvatel odvádí odpadní vody do 
septiků s odtokem do povrchových vod. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.    

××××× 

Stávající kanalizační síť je v dobrém stavu a bez provozních problémů. S rozšiřováním se 
nepočítá, pouze v místech uvažované výstavby by došlo k prodloužení stávající kanalizace 
potrubím DN 300 v délce 300 m. 
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 CZ042.3503.4204.0071 Klášterec nad Ohří 
  .0071.12 Vernéřov 
 

identifikační číslo obce  018022 
kód obce    00012 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy  
5.  Územní plán sídelního útvaru Klášterec n. O. z roku 1994 – zpracoval Ing. arch. L.     

Komrska + Ing. arch. L. Šváb 
6.    PD pro SP – Průmyslová zóna Vernéřov – zpracovatel MV projekt s.r.o., Ing. Valečka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Klášterec n. O. – Vernéřov leží severovýchodně od Klášterce 
v nadmořských výškách 342 – 420 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel (dle 
údajů MÚ Klášterec n. O. bez obyvatel). V obci je realizována průmyslová zóna, kde 
v současné době podnikají tyto firmy: Arian Naturdärme Tschechien s.r.o. – výroba a 
zpracování potravinářských střívek (68 zaměstnanců), Pittsburgh Corning ČR s.r.o. – izolace 
z pěnového skla (95 zaměstnanců), Toyoda Gosei Safety Systems Czech s.r.o. – výroba 
volantů a airbagů (170 zaměstnanců), Eurofoam Bohemia s.r.o. – výplňový materiál do 
nábytku (20 zaměstnanců), Donaldson Evrope N.V. – filtrační zařízení (60 zaměstnanců),  
MK – mont illuminations s.r.o. – výroba světelné vánoční výzdoby (23 zaměstnanců), Hutz – 
EL spol. s.r.o. – strojírenství (60 zaměstnanců), AD – Tech s.r.o. - strojírenství (10 
zaměstnanců), B-O-B Trans – výroba laminátů a potahů (25 zaměstnanců). 
V průmyslové zóně se předpokládá další rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci není vodovod.  
Průmyslová zóna je zásobována ze skupinového vodovodu DN 350 z PK Kadaň II 1000 m3 
(434,81/429,20 m n.m.) do VDJ Jezerní vrch – starý 1000 m3 (376,85/372,40 m n.m.) 
odbočkou DN 150 (OP-SK.CV.001.42). 
Majitelem vodovodu je město Klášterec n. O. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.  
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××××× 

V obci se s výstavbou vodovodu neuvažuje, vodovod v průmyslové zóně je nový, bez 
provozních problémů. 

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek 
s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 3 km – 100% obyvatel. 
V průmyslové zóně je vybudovaná splašková kanalizace z trub PVC 300 s vlastní ČOV.  
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.12.2002 pod č.j.: RŽP- III- Ru/5314/02 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 15 - 25 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2003 – ČOV je ve zkušebním provozu. 
 
Čištění odpadních vod průmyslové zóny Vernéřov probíhá v objektech mechanického 
předčištění a v železobetonové nádrži  biologického reaktoru.  
Nádrž je zapuštěná do terénu. Proces čištění, jako nízko zatížená aktivace s úplnou aerobní 
stabilizací kalu, probíhá autoregulačně bez nutnosti zasahování obsluhy do jeho provozu. 
Biologický reaktor automaticky reaguje na změny průtoku a koncentrace znečištění odpadní 
vody v průběhu dne.  
Přítok odpadních vod je zaústěn do čerpací jímky, odkud je čerpán do mechanického 
předčištění, ručně a strojně stíraných česlí. Dále pokračuje gravitačně přes denitrifikaci, 
aktivaci, dosazovák a měrný objekt do recipientu.  
Aktivační nádrž je vybavena jemnobublinným aeračním systémem ENVI-PUR.  
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Pro separaci kalu je do aktivační nádrže vložena vestavba dosazovací nádrže. Vratný kal 
z dosazovací nádrže je čerpán pneumatickým čerpadlem zpět do denitrifikace. Přebytečný 
kal bude čerpán do provzdušňované kalové jímky pneumatickým čerpadlem, kde dojde 
k jeho aerobní stabilizaci. Stabilizovaný kal bude odvážen fekálním vozem. Sčerpávání 
odsazené kalové vody z kalové jímky bude zajištěno gravitačně. Odsazená kalová voda 
bude natékat zpět do čerpací jímky. 
 
Kapacita ČOV a její zatížení 
Typ čistírny     BC 600           
Počet připojených obyvatelů (EO)   600 
Zatížení ČOV v BSK5 (g/den)  36000  
Množství  odpadních vod (m3/den)      90,0         
Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěné do vodoteče. Vlastníkem kanalizace a ČOV je město 
Klášterec nad Ohří a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
V souběhu se splaškovou kanalizací vede dešťová kanalizace (DN 300 – 400), která je 
svedena do vyrovnávací nádrže pod čistírnou. 

××××× 

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou překračovány, 
proto se v současnosti připravuje osazení technologie do další sekce ČOV. 
K probíhajícímu nárůstu producentů odpadních vod v průmyslové zóně Verne připojených na 
centrální ČOV bude k termínu 30. 6. 2005 ukončen zkušební provoz 1. sekce a dokončena 
technologická část 2. sekce ČOV (650 EO). 
 
Pro období zkušebního provozu bylo vydáno platné povolení dne 12.10. 2004 pod č.j.: ŽP – 
Ru/3918/04. 
Limity: 
Qmax = 89 tis. M3/rok 
                8 tis. M3/měs. 
                 3,9 l/s 
BSK5 = 0,4 g/l 
CHSK = 0,16 g/l 
NEL = 0,07 g/l 
 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0072 Kovářská 
  .0072.01 Kovářská 
 

identifikační číslo obce  007150 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu a kanalizací Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o - 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o 
6. Urbanistická studie obce Kovářská z října 1995 – zpracovatel Ing. arch. K. Maier + 

kolektiv 
7. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 
8. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec se nachází severozápadně od Klášterce n. O. v náhorní části Krušných hor v 
nadmořských výškách 790 - 870 m n.m. Jedná se o obec do 1410 trvale bydlících obyvatel s 
201 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (90 lůžek). Zástavba převážně soliterních 
rodinných domů a rekreačních chat je rozptýlená. Obcí protéká potok Černá voda, který 
náleží do povodí Černé vody. 
Ve městě se nachází průmyslový závod Elektropřístroj a.s. Modřany – lisování plastů (40 
zaměstnanců) a další menší výrobní a technické provozy. Do územního obvodu Kovářská 
zasahuje dobývací prostor ložiska magnetitu, muskovitu a granátu. 
Obec leží v CHOPAV Krušné hory, dále je zde ochranné pásmo 2. a 3. stupně vodárenského 
toku Černá voda. Připravuje se CHKO střední Poohří. Nacházejí se zde významné krajinné 
prvky rašelinišť: Červené bláto, Na spáleništi a Kovářská II.  
Rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a rekreace. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kovářská má vlastní vodárenský systém (SK-CV.012.4), který zabezpečuje 
zásobování sídla pitnou vodou. Zdroje vody pro celou soustavu se nacházejí v prostoru obce 
Loučná - Háj (nad osadou Háj). Podzemní voda je podchycena v pramenních jímkách 
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(bodové vývěry) a jímacími zářezy (rozptýlené pramenní vývěry) vedena gravitačně do VDJ 
Kovářská 420 m3 + 2x150 m3 (881,39/878,62 m n.m.) a odtud do obce potrubím DN 225. 
Další prameniště, které napájí tuto soustavu je skupina jímacích zářezů s jímkami v prostoru 
nad Novým Zvoláním. Nejvýznamnějším zdrojem podzemní vody je jáma „Kovářská“ s 
čerpací stanicí odkud je voda vedena do VDJ Kovářská 100 m3 (887,80/884,27 m n.m.).  
Samostatný vodní zdroj - pramenní jímka s jímacími zářezy, napájí minisoustavu, která 
zásobuje převážnou část ulice Hamerská. Ta má i vlastní VDJ Kamenný vrch 5,5 m3 
(892,00/893,00 m n.m.). 
Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska, 
provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem 
VAK, a.s. Karlovy Vary.  
 

××××× 

Zásobní síť vodovodu pokrývá téměř celou zástavbu obce. Převážná část rozvodů byla 
průběžně rekonstruována, poslední úseky z ocelových trub budou postupně nahrazovány 
potrubím z plastů (okrajové části sídla). Systém je dostatečně spolehlivý, potrubní rozvody 
nevykazují nadměrnou poruchovost. Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení 
stávajících řadů – potrubí DN 80 v délce 150 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Kovářská má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.046-S.C) a biologicko - 
mechanickou čistírnu odpadních vod. Trubní síť odvodňuje prakticky celou urbanizovanou 
část sídla, vybudovanou převážně z kameninových hrdlových trub DN 250 – 400. ČOV je 
koncipována jako terminálová, s funkcí mechanického a biologického čistícího efektu. 
Surová odpadní voda prochází mechanickým stupněm (hrubé česle a lapač písku), dále 
biologickým čištěním (dvě aktivační nádrže s aerobní stabilizací kalu) a následnými 
dosazovacími nádržemi (I. a II.). Vyčištěná voda je vypouštěna do vodoteče v délce 30 m - 
potok Černá voda až za vtok do štoly pro odvod části vody z Černé vody do VD Přísečnice. 
Maximální kapacita ČOV                          2000 m3 /den = 23,1 l/s  
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Průměrný přítok           50,35 m3 /hod. =14,1 l/s 
Ekvivalentní počet připojených obyvatel       2000 EO 
Průměrné znečištění                       250 mg BSK5/l       
Dešťové vody jsou odváděny systémem propustků a příkopů převážně do vodoteče nebo 
odtékají po terénu a vsakují se na nezpevněných plochách. 
Hlavní drenáží území je potok Černá voda. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 65% obyvatel, 25% obyvatel odvádí splaškové vody do 
septiků s odtokem do vodoteče a 10% jde do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV 
Kovářská. 
Kanalizace je v majetku Svazku obcí Vejprtska, provozovatelem je Vodárenská společnost 
Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.  
 

××××× 

 
Stav trubních vedení  splaškové kanalizace vyžaduje postupnou rekonstrukci. V urbanistické 
studii je do  míst nové výstavby navržena nová síť nebo prodloužení  stávající sítě z potrubí 
DN 300 – 400 v celkové délce 4950 m (v I. etapě – 2800 m, ve II. etapě – 2150 m). 
Odvodnění celého sídla, původních i nových částí, je zaústěno do stávající ČOV. Ta bude 
rekonstruována v technologické části, celý objekt bude zastřešen a zateplen. V rámci 
modernizace instalovat strojně stírané česle, rekonstruovat těžbu písku a nahradit 
provzdušňovací zařízení na aktivačních nádržích. 
Dešťová kanalizace je navržena především v centrální části zástavby obce s přímým 
vyústěním do vodoteče. 
Pro celé území není dešťová kanalizace navržena, předpokládá se přirozený odtok po 
povrchu území a postupný odtok do potoka Černá voda. 
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 CZ042.3503.4204.0073 Kryštofovy Hamry 
  .0073.01 Kryštofovy Hamry 
 

identifikační číslo obce  013618 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Urbanistická studie obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok z roku 1997 – zpracoval 

Architektonický atelier, Praha 5, Ing. arch. L. Šváb  
4. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec je situována v severozápadní části okresu Chomutov v Krušných horách v nadmořské 
výšce 650 - 720 m n.m., na hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o obec do 
60 trvale žijících obyvatel se 34 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je 
rozptýlená, Území obce náleží do povodí vodárenského toku Přísečnice a do CHOPAV 
Krušné hory. Územím procházejí registrované vodoteče – Přísečnice a Kamenička (přilehlý 
potok). V obci je rybník cca 0,02 ha, který slouží jako požární nádrž. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stagnovat. Do budoucna lze předpokládat nárůst individuální a hromadné 
rekreace a v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuálními 
soukromými vodovody. 

××××× 

RPI uvažuje s výstavbou vodovodu DN 100, 80 v délce 0,9 km. Pro tento záměr není dosud 
žádná příprava. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní.  Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Kryštofovy Hamry  nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody 
odtékají po předčištění v septicích přímo do potoka – 25% obyvatel a 25% přes septik do 
vsaku. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky – 50% obyvatel s 
následným vyvážením na ČOV Vejprty – 9 km . 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V obci se  uvažuje i nadále s individuelním likvidováním splaškových vod vzhledem k 
rozlehlosti území.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
  
Pro novou výstavbu navrhuje urbanistická studie dvojí řešení : 
a) rozvojové plochy budou řešeny do společné ČOV  
b) každý objekt bude vybaven samostatnou domovní čistírnou odpadních vod. 
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 CZ042.3503.4204.0073 Kryštofovy Hamry 
  .0073.02 Černý Potok 
 

identifikační číslo obce  017756 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3.  Urbanistická studie obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok z roku 1997 – zpracoval    

Architektonický atelier, Praha 5, Ing. arch. L. Šváb 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok leží severozápadně od Klášterce nad Ohří 
v nadmořské výšce 718 - 735 m n.m. na hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná 
se o obec do 30 trvale žijících obyvatel s 21 rekreačními objekty. Zástavba převážně 
soliterních rodinných domů a rekreačních objektů je rozptýlená. Obcí protéká potok Černá 
voda s výbornou kvalitou vody (pstruhová voda), náleží do povodí Černé vody, do CHOPAV 
Krušné hory a do ochranných pásem registrovaných vodotečí. Počet trvale žijících obyvatel 
bude stagnovat, do budoucna se předpokládá rozvoj v oblasti turistického ruchu a 
individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Černý Potok nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuálními 
soukromými vodovody. 

××××× 

V obci je možno ponechat individuální zásobování pitnou vodou. Alternativně lze uvažovat s 
místním vodovodem, pro který však by bylo nutno hydrogeologickým průzkumem najít 
vhodný zdroj. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Černý Potok nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou 
odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V této  části obce se  uvažuje i nadále s individuelním likvidováním splaškových vod 
vzhledem k rozlehlosti území.   
Pro novou výstavbu navrhuje urbanistická studie dvojí řešení :  
a) rozvojové plochy budou řešeny do společné ČOV  
b) každý objekt bude vybaven samostatnou domovní čistírnou odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
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 CZ042.3503.4204.0073 Kryštofovy Hamry 
  .0073.03 Mezilesí 
 

identifikační číslo obce  013619 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3.  Urbanistická studie obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok z roku 1997 – zpracoval  

Architektonický atelier, Praha 5, Ing. arch. L. Šváb 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kryštofovy Hamry - Mezilesí leží severozápadně od města Klášterce nad 
Ohří a jihovýchodně od města Vejprt v nadmořské výšce 784 – 786 m n.m. Jedná se o obec 
do 10 trvale žijících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a 
rekreačních chalup je značně rozptýlená. Obec náleží do povodí vodárenského toku 
Přísečnice, CHOPAV Krušné hory a ochranného pásma vodní nádrže Přísečnice. Do 
budoucna nelze předpokládat ani výrazný nárůst rekreantů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V Mezilesí není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuální. 

××××× 

V Mezilesí se  uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
individuální rekreací. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní.  Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Mezilesí nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou 
odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V Mezilesí se  neuvažuje s vybudováním kanalizace.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
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 CZ042.3503.4204.0073 Kryštofovy Hamry 
  .0073.04 Rusová 
 

identifikační číslo obce  013621 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3.  Urbanistická studie obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok z roku 1997 – zpracoval  

Architektonický atelier, Praha 5, Ing. arch. L. Šváb 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kryštofovy Hamry - Rusová leží severně od města Klášterec nad Ohří v 
nadmořské výšce 838 – 840 m n.m. Jedná se o obec bez trvale žijících obyvatel. Obec 
náleží do povodí vodárenského toku Přísečnice, CHOPAV Krušné hory a ochranného pásma 
vodní nádrže Přísečnice. Do budoucna nelze předpokládat  rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V Rusové není vybudovaná vodovodní síť.  

××××× 

S výstavbou vodovodu se neuvažuje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

 
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Rusové není vybudovaná kanalizace. 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V Rusové se  neuvažuje s vybudováním kanalizace.  
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 CZ042.3503.4204.0074 Libědice 
  .0074.01 Libědice 
 

identifikační číslo obce  008190 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Libědice z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt s.r.o. 

Karlovy Vary – Ing. H. Langrová 
8. Libědice – nová ČOV BC 650, R. Hladík, Žatec – dokumentace k územnímu řízení, 

6/2002 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jihovýchodně od Kadaně v nadmořských výškách  235 - 280 m n.m. Jedná se o 
obec do 180 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená po 
obou březích potoka Liboce, který náleží do povodí Ohře. Na západním okraji obce je areál 
novostaveb zemědělské výroby, skládá se z přízemních objektů živočišné výroby. V obci je 
koupaliště o rozloze 0,06 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna 
lze předpokládat mírný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libědice je v současné době zásobována pitnou vodou z přívodního řadu  PVC DN 
150 a je jedním ze skupiny vodovodů, které jsou přes vodojem Přeskaky 2 x 250 m3 
(319,20/316,20 m n.m.) napojeny na skupinový vodovod a zásobeny vodou z Přísečnice a 
ÚV Hradiště (OP-SK.CV.001.61). Přívodní řad i rozvody jsou provedeny z tlakového PVC DN 
100 a DN 150. Skupinový vodovod je z roku 1991. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Stávající zásobování obce Libědice pitnou vodou je vyhovující i s ohledem na možnost 
dalšího rozšíření zástavby v obci (prodloužení stávajících řadů – potrubí DN 100 v délce 905 
m). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Libědice je vybudovaná oddílná kanalizační síť (K-CV.029.1-S.C), která odvádí 
veškeré splaškové vody gravitací do čerpací stanice a odtud jsou splašky čerpány na ČOV - 
mechanicko - biologická - štěrbinová nádrž. Kanalizační stoky jsou z kanalizačního  potrubí 
PVC DN 300. Výtlačný řad z čerpací stanice je z tlakového potrubí PVC DN 150.  Kanalizace 
je z roku 1993. ČOV je osazena výškově tak, že splaškové vody z obce  není možné odvádět 
gravitačně a musí být přečerpávány. Čerpací stanice je situována u potoka. Vyčištěné 
odpadní vody jsou sváděny do Libockého potoka. ČOV byla původně budována pro obec 
Račetice. Její kapacita je dostatečná i pro likvidaci odpadních vod z Libědic.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.12.1998 pod č.j.: RŽP-III-9036/98/205 
Limity: Q = 47 500 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 40 - 45 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2004 – podána žádost o nové rozhodnutí. 
 
ČOV Libědice je mechanicko - biologická a složí pro čištění odpadních vod z Libědic a 
Račetic. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1991. 
Projektované parametry: 
EO 300 
Q = 0,9 l/s = 29 959 m3/rok 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Přítok:  BSK5 = 5,40 mg/l 
  NL = 5,00 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 0,80 mg/l 
  NL = 0,70 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
EO 209 
Q = 2,413 l/s = 76 110 m3/r 
Přítok:  CHSK = 99 mg/l 
  BSK5 = 60 mg/l 
  NL = 32 mg/l 
  N-NH4 = 5,5 mg/l 
  Pcelk = 2,3,6 mg/l 
 
Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s dešťovým oddělovačem, 
hrubým předčištěním, mechanickým stupněm, který tvoří štěrbinová (emšerská) nádrž.   
Biologické čištění zajišťuje biofiltr z dřevěných fošen a náplní z plastických hmot, dosazovák 
s cirkulačním čerpadlem a odtokové potrubí do stoky a dále do vodoteče.  
Množství proteklé vody je měřeno Parshallovým žlabem s ultrazvukovým snímáním. Měření 
je situováno v šachtě na odtoku. 
Pro kal vypouštěný ze štěrbinové nádrže byl vybudován kalojem pro eventuelní deponii i 
k odvodnění kalu. V případě, že nebude možno jej vyvézt tekutý, je zřízeno kalové pole. 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Vzhledem ke stávajícímu technologickému 
vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat odpadními vodami ze 
septiků a žump.  
 
Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody odtékají volně po terénu a prostřednictvím rigolů a příkopů přímo do 
recipientů. 
 

××××× 

V rámci rozvoje obce je řešeno odkanalizování nové zástavby novými kanalizačními řady z 
trub PVC DN 300 v délce 960 m, napojenými na stávající kanalizaci. Z nové výstavby budou 
odváděny pouze splaškové vody. Dešťové vody budou odváděny povrchově. Ve výhledu je 
nutné provést zkapacitnění ČOV (je plně vytížena) a rekonstrukci biofiltru nebo vybudovat 
novou ČOV a starou zrušit. Nová ČOV BC 650 by měla být umístěna proti stávající ČSOV. 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV. ČOV je kapacitně navržena na 650 EO pro 
obyvatele Libědic i Račetic. Následně bude stávající ČOV zrušena. Dále bude nutné nově 
položit koncový úsek přítoku na ČOV potrubím DN 500 dl. cca 200 m. 
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 CZ042.3503.4204.0074 Libědice 
  .0074.02 Čejkovice 
 

identifikační číslo obce  008189 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Čejkovice z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt s.r.o. Karlovy 

Vary – Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Libědice - Čejkovice leží jihovýchodně od Kadaně, na jihozápadním okraji 
Mostecké pánve v mělkém údolí potoka Liboc v nadmořských výškách 236 - 250 m n.m. 
Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 4 rekreačními objekty. Zástavba obce je 
poměrně soustředěná. Obec náleží do povodí Ohře. V nivě Liboce byly vytvořeny dva 
otevřené odvodňovací příkopy a menší rybník o rozloze 0,048 ha. Na jih od obce se nachází 
vodárenská studna s ochranným pásmem. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný 
rozvoj. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Čejkovice je v současné době zásobována pitnou vodou z přívodního řadu  PVC DN 
200 řadem z trub PE DN 50 do VDJ Čejkovice 100 m3 (250,70/248,00 m n.m.) a je jedním 
ze skupiny vodovodů, které jsou přes vodojem Přeskaky 2 x 250 m3 napojeny na skupinový 
vodovod a zásobeny vodou z ÚV Hradiště. Přívodní řad i rozvody jsou provedeny z trub DN 
100 a DN 80 (OP-SK.CV.001.62). 
Na odbočce z řadu DN 200  u Libědic je vybudována vodoměrná šachta, ve které je osazen 
redukční ventil. Skupinový vodovod je z roku 1991. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Stávající zásobování obce Čejkovice pitnou vodou je vyhovující i s ohledem na možnost 
dalšího rozšíření zástavby v obci. V místech nové zástavby by došlo k prodloužení 
stávajících řadů – PVC DN 80 v délce 400 m, PE DN 63 v délce 150 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Čejkovice nemají veřejnou kanalizaci. Splaškové vody z obydlených domů jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel, s vyvážením na ČOV Kadaň – 14 km.  
Dešťové vody  jsou odváděny přirozeným způsobem - povrchovým, systémem příkopů a 
propustů do  nižší části obce a do Libockého potoka. 
 

××××× 

V Urbanistické studii z roku 1993 je navržena splašková kanalizace s ČOV v jižní části obce. 
Kanalizační stoky budou gravitačně svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány do ČOV. 
Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do Libockého potoka. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0075 Loučná 
  .0075.01 Loučná 
 

identifikační číslo obce  008705 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – statistické výkazy Vodárenské společnosti Vejprty 

s.r.o. 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
5. Pohovor s provozovatelem Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
6. Urbanistická studie obce Loučná z  roku 1994 – zpracovatel AGORA STUDIO, Ing. arch. 

I. Kaplan  
7. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Loučná leží u hranice se SRN v severozápadním cípu okresu Chomutov, na jih od Vejprt a 
na severozápadním úpatí Klínovce v nadmořské výšce 850 - 950 m n.m. Jedná se o obec do 
50 trvale bydlících obyvatel se 72 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (200 lůžek). 
Struktura rozptýlené zástavby je tvořena  individuálními rodinnými domky s trvalým nebo 
pouze rekreačním charakterem užívání. Obcí protéká hraniční potok Polava náležející do 
povodí Polavy. Území se nalézá v CHOPAV Krušné hory, v jižní části katastru je ochranné 
pásmo II. a III. stupně vodárenského toku Černá voda. Počet trvale žijících obyvatel by mohl 
mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti turistického 
ruchu a rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Loučná má vybudovaný vlastní centralizovaný způsob zásobení objektů pitnou vodou. Vnější 
vodárenská soustava zahrnuje zdroje vody, akumulaci a gravitační rozvodnou větevnou síť- 
(M-CV.031). Jedno prameniště se nachází na úpatí Gahlerova kopce (pod Klínovcem) a dále 
jsou podchyceny jímací zářezy a svedeny do pramenní jímky a odtud gravitací do 
podzemních vodojemů 2x30 + 2x50 + 2x100 m3 (924,40/925,90 m n.m.). Gravitační vedení z 
VDJ je páteřním přivaděčem LT 100 do obce. Rozvody v obci jsou DN 40 - 100.  
Geodetické převýšení obce vytváří pro spodní část sídla (cca 75 m) podmínky pro výrazné 
překračování povolených max. tlakových poměrů (0,6 MPa).  
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Na vodovod je napojeno 90% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze 
studní. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská 
společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 
  

××××× 

Pro obec Loučnou urbanistická studie předpokládá dobudování vodních zdrojů ve vlastním 
prameništi, dobudování vodovodní sítě v centru obce – potrubí DN 80 – 100 v délce 1,1 km a 
dostavbu vodovodu Loučná - Háj.  
Studie proveditelnosti předpokládá propojení Loučné s Českými Hamry potrubím DN 100 
v délce 2,4 km po vybudování nových zdrojů v Loučné. 
Předpokládaná doba výstavby po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových 
jímek – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Vejprty – 11 km.  
Větší rekreační zařízení mají vybudovány vlastní monoblokové čistírny. 
Objekty v lokalitě pod Klínovcem kolem rekreačního zařízení „Nástup“ jsou odvodněny 
samostatnou splaškovou kanalizací s vlastní biologicko  - mechanickou čistírnou o výkonu 
cca 1,5 l/s. 
Dešťové odpadní vody jsou odváděny po povrchu a vyústěny do terénu. 
 

××××× 

Návrh soustavného odvodnění obce Loučná předpokládá vybudování oddílné kanalizační 
sítě z trub DN 300 v délce 3,3 km ukončené v mechanicko – biologické ČOV o výkonu 4 l/s.  
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Likvidace kalu se předpokládá na ČOV Vejprty. Odpadní vody z objektů pod navrženou ČOV 
bude nutné přečerpávat. Na tuto ČOV budou přiváděny i splaškové vody  z obce Háj. 
Studie proveditelnosti navrhuje výstavbu sběrače na ČOV Vejprty a napojení obce Loučná, 
Háj, České Hamry a Nové Zvolání. 
Předpokládaná doba výstavby po roce 2105. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
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 CZ042.3503.4204.0075 Loučná 
  .0075.02 Háj 
 

identifikační číslo obce  013621 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – statistické výkazy Vodárenské společnosti Vejprty 

s.r.o. 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
5. Pohovor s provozovatelem Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
6. Urbanistická studie obce Loučná z roku 1994 – zpracovatel AGORA STUDIO, Ing. arch. 

I. Kaplan 
7. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Loučná - Háj leží u hranice se SRN v severozápadním cípu okresu 
Chomutov, na jih od Vejprt a na severozápadním úpatí Klínovce v nadmořské výšce 840 - 
945 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 152 rekreačními objekty a 
ubytovacími zařízeními (500 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél silnice  z Kovářské do 
Božího Daru. Struktura zástavby je tvořena  individuálními rodinnými domky s trvalým nebo 
pouze rekreačním charakterem užívání. Obcí protéká potok Bílá voda náležející do povodí 
Polavy. Území se nalézá v CHOPAV Krušné hory, ve východní části katastru je ochranné 
pásmo II. a III. stupně vodárenského toku Černá voda. Počet trvale žijících obyvatel by mohl 
mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti turistického 
ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Háj je zásobena místním vodovodem (M-CV.032) s vlastními zdroji podzemní vody. 
Podchycená voda z obou pramenišť je vedena do nově vybudovaného vodojemu 2x50 m3 
(999,10/1001,80 m n.m.). Součástí je čerpací stanice pro dva vrty, odradonovací zařízení, 
chlorace a odkyselovací stanice. Vlastní zásobní vedení DN 80 tvoří páteř gravitační větvené 
spotřební sítě. Geodetické převýšení obce vytváří pro spodní část sídla podmínky pro 
výrazné překračování povolených max. tlakových poměrů (0,6 MPa).  
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Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku Svazku obcí Vejprtska a 
provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem 
VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 

××××× 

Technický stav vedení a ostatních zařízení je na rozhraní fyzické životnosti a bude nutná 
jejich rekonstrukce. Posílení vodních zdrojů – nové prameniště v údolí Bílé vody (10 l/s), 
dobudování akumulačních prostorů – nový vodojem 2x50 m3 a doplnění vodovodní sítě o 
nové rozvody v části „ Kout“ – potrubí DN 80 v délce 2,25 km. Předpokládaná doba výstavby 
po roce 2105. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových 
jímek – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Vejprty – 11 km.  
Větší rekreační zařízení mají vybudovány vlastní monoblokové čistírny. Velká rekreační 
zařízení mají vybudovanou vlastní společnou mechanicko - biologickou ČOV MČ 150 se 
splaškovou kanalizací (K-CV.051-S.C). Na tuto čistírnu je napojena i část obce. 
Dešťové odpadní vody jsou odváděny po povrchu a vyústěny do terénu. 

××××× 

Návrh soustavného odvodnění obce Háj předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě 
pro zbývající část obce (včetně rekreačních objektů nad obcí – Zámeček, Nástup) s 
napojením na ČOV Loučná – potrubí DN 300 v délce 1,6 km a přečerpávání DN 100 v délce 
500 m. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
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 CZ042.3503.4204.0076 Mašťov 
  .0076.01 Mašťov 
 

identifikační číslo obce  009228 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Mašťov z roku 1995 – zpracovatel KPO Stavoprojekt – Ing. H. 

Langrová 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží v jihozápadní části okresu Chomutov v nadmořských výškách 360 - 423 m n.m. 
Jedná se o obec do 680 trvale bydlících obyvatel. Zástavba převážně soliterních domů je 
soustředěná. Územím protéká potok Dubá II, který náleží do povodí Ohře. K obci patří čtyři 
rybníky (funkční pouze jeden) a koupaliště (55x20 m). Celé území obce se nachází 
v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Mašťov je obec zemědělská – chov skotu, prasat 
a opravárenství. Stav osídlení je ovlivňován počtem obyvatel v sociálních zařízeních 
umístěných v obci (Domov důchodců, Dětský domov, Ústav sociální péče – celkem cca 140 
lůžek).  Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zásobení vodou je zajišťováno ze dvou oblastí. První oblastí je samotná obec Mašťov s 
přilehlým okolím. Nachází se zde 6 vrtaných studní z nichž se v současné době využívají tři 
pro zásobení Mašťova, jedna pro obec Radonice a zbývající dvě jsou pro zvýšený obsah 
dusičňanů zatím mimo provoz. Voda z vrtů  je ponornými čerpadly dopravována do 
vodojemu Mašťov 100+250 m3 (425,00/421,70 m n.m.) nad obcí Mašťov. 
Druhou oblastí je území u obce Konice - jihozápadně od Mašťova. Zde jsou dva vrty a 
zářezy. Odtud je voda vedena gravitačně do VDJ Mašťov, kde je provedeno jeho připojení 
na přivaděč (OP-SK.CV.001.73). Rozvody v obci jsou DN 80, 100 a 150. Na vodovod je 
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napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Rozsah vodovodní sítě a veškerá vodárenská zařízení v obci jsou v současné době 
vyhovující. Je nutné provést částečnou rekonstrukci. Vydatnost vodních zdrojů umožňuje 
rozvoj obce, má dostatečnou rezervu. V místech nové zástavby dojde k prodloužení 
stávajících vodovodních řadů potrubím DN 100 v délce cca 400 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační soustavu (K-CV.034-J.C) včetně čistírny 
odpadních vod. Před čistírnou je odlehčovací komora, která odvádí přívalové dešťové vody 
mimo ČOV do toku Dubá II. 
Kanalizační síť je z trub kameninových a PVC v DN 200, 300,400, 600, 700, 1000. Na 
kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, část odpadních vod je likvidována lokálně v 
bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Radonice – 4 km. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 28.11.1994 pod č.j.: vod-40/82/83 a vod-
158/83 
Limity: Q = 47 500 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
60 - 30 - 30 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Splaškové odpadní 
vody přitékají gravitačně přes odlehčovací komoru do objektu hrubého předčištění tvořeném 
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česlemi strojně stíranými a lapákem písku. Dále pokračuje do oxidačního příkopu, kde se 
smísí s aktivovaným kalem a biologicky vyčistí. Vzduch potřebný k biologickému čištění je 
dodáván dvěma aeračními válci. Z oxidačního příkopu odtéká aktivační směs do dosazovací 
nádrže dortmundského typu. Zde se oddělí vyčištěná voda od aktivovaného kalu. Voda 
odtéká sběrnými žlábky do odtoku a dále do vodoteče (potok Dubá II). Odsazený kal je 
z dosazováku cyklicky odčerpáván částečně zpět do oxidačního příkopu a přebytečný kal je 
odčerpáván na kalová pole. Čistírna byla uvedena do trvalého provozu 1983. 
Projektované parametry: 
EO 565 
Q = 4,8 l/s = 152 000 m3/rok 
 
Přítok:  CHSK = - mg/l 
  BSK5 = 10,9 mg/l 
  NL = - mg/l 
Odtok:  CHSK = - mg/l 
  BSK5 = 1,1 mg/l 
  NL = - mg/l 
Skutečné parametry: 
EO 563 
Q = 3,335 l/s = 105 805 m3/rok 
Přítok:  CHSK = 248 mg/l 
  BSK5 = 117 mg/l 
  NL = 114 mg/l 
  N-NH4 = 12 mg/l 
  Pcelk = 4,7 mg/l 
Odtok:  CHSK = 28 mg/l 
  BSK5 = 8,5 mg/l 
  NL = 5,2 mg/l 
  N-NH4 = 3,2 mg/l 
  Pcelk = 2,0 mg/l 
Množství stabilizovaného kalu 0,6 m3/r – na kalová pole. 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV zaústěn do potoka Dubá II.  
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

Kanalizační síť dnešním potřebám vyhovuje, nevyžaduje změn, provádí se běžná údržba. V 
místech nové zástavby je možné prodloužit stávající stoky potrubím DN 300 v délce cca 500 
m. Stávající čistírna má dostatečnou rezervu. Na ČOV nejsou žádné podstatnější závady. 
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 CZ042.3503.4204.0076 Maštov 
  .0076.02 Dobřenec 
 

identifikační číslo obce  009225 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Mašťov  z  roku 1995 –  zpracovatel KPO Stavoprojekt – Ing. 

H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mašťov - Dobřenec leží v jižním cípu okresu Chomutov, jižně od Kadaně v 
nadmořských výškách 430 - 438 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. 
Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká Dobřenecký potok, 
který náleží do povodí Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný 
rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dobřenec je napojen na skupinový vodovod. V jižní části obce je na přívodním řadu PVC DN 
200 z Konic do VDJ Mašťov  vodoměrová šachta s vysazenou odbočkou pro obec a jednou 
přípojkou DN 50 (OP-SK.CV.001.74), na kterou je napojeno 100% obyvatel. Majitelem 
vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
 

××××× 

Vodovod v obci je bez provozních problémů. Na přívodním řadu z pramenišť do VDJ bude 
nutná rekonstrukce. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dobřenec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody odtékají po 
individuálním předčištění v septicích přímo do potoka  - 50% obyvatel, část rodinných domků 
má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na pole – 50%. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V Dobřenci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
obec s nízkým počtem stálých obyvatel. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0076 Maštov 
  .0076.03 Konice 
 

identifikační číslo obce  009227 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Mašťov z roku 1995 – zpracovatel KPO Stavoprojekt – Ing. H. 

Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mašťov - Konice leží v jižním cípu okresu Chomutov, jižně od Kadaně v 
nadmořských výškách 470 - 480 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 3 
rekreačními objekty.  Zástavba je rozptýlená, nachází se zde zemědělský areál. Obcí protéká 
bezejmenná vodoteč, která spolu s Dobřeneckým potokem, náleží do povodí Ohře. Na 
území obce je rybník o rozloze cca 8 ha. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská 
pahorkatina. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat 
výrazný rozvoj. 
 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Na území obce Konice  jsou dva vrty a zářezy. Odtud je voda vedena gravitačně do VDJ 
Mašťov a dále do VDJ Radonice. 
Konice mají vybudovaný vodovod na přívodu do VDJ Mašťov (OP-SK.CV.001.75),  na který 
je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod v obci je bez provozních problémů. Na přívodním řadu z pramenišť do VDJ bude 
nutná rekonstrukce. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Konicích není v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou 
likvidovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na pole – 100%. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

I  nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o obec s 
nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0077 Měděnec 
  .0077.01 Měděnec 
 

identifikační číslo obce  009254 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. 
4. Údaje provozovatele kanalizace – Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje 
6. Pohovor s provozovatelem 
7. Urbanistická studie obce Měděnec  z  roku 1995 – zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. 

I. Kaplan 
8. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 
9. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří na jižním okraji náhorní části 
Krušných hor v nadmořské výšce 820 - 860 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících 
obyvatel s 28 rekreačními objekty. Zástavba je ve středu obce soustředěná, po okrajích 
rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, 
severní část  náleží do povodí Zschopau, jižní část do povodí Ohře. Celý územní obvod leží 
v CHOPAV Krušné hory, v navrhované CHKO Střední Poohří a zasahuje sem 3. stupeň 
ochranného pásma vodárenské nádrže Přísečnice a toku Černá voda. V obci působí Rudné 
doly, firma Garmica a zemědělská farma. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického 
ruchu. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Měděnec má vybudován vlastní vodovodní systém se zdroji, akumulací a rozvodnou sítí (SK-
CV.016.1). Původní zdroj na západním okraji obce, pramenní jímka s jímacími zářezy  je 
doplněn jímací štolou. Voda ze zdrojů je čerpána do zemního vodojemu 2x75 m3 (853,82/ 
851,4 m n.m.) a čerpací stanicí je voda dopravována do VDJ Měděnec 250 m3 (902,63/ 
897,92 m n.m.). Tento zemní vodojem slouží pro zásobní síť obce. Rozvody v obci jsou DN 
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50 - 150. Vodovod je z roku 1920. Poslední částečná rekonstrukce byla provedena v roce 
1978. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a 
provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem 
VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 

××××× 

Stávající vodárenský systém v Měděnci je schopen pokrýt odběrové požadavky obce. Zdroje 
vody a akumulační prostory jsou vyhovující. Rozvodnou síť bude nutno postupně 
rekonstruovat. Rozšíření zásobní sítě do prostorů nové výstavby potrubím DN 80 v celkové 
délce cca 500 m – realizace po roce 2015.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Měděnec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci v celém plošném rozsahu. Pouze část 
sídla je napojena  (bytový dům R.D. a objekty v ul. Kadaňská a Revoluční) na uliční větve v 
ul. Kadaňská, Revoluční a Široká (K-CV.048-S.C.). Toto odvodnění je ukončeno v ČOV v 
prostoru pod hřbitovem. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 62% obyvatel. Trubní vedení je z 
trub kameninových DN 300 a 400 - jejich stav je dobrý. 
Ostatní objekty v obci mají likvidování odpadních vod přes septiky do vsaku – 13% obyvatel 
a bezodtokových jímek s vyvážením – 25 % na ČOV Kovářská – 8 km. 
ČOV sestává ze sedimentační jímky a tří štěrbinových nádrží. Vyčištěná voda se vypouští 
přes vsakovací jámy volně do terénu. Průměrná kapacita ČOV je 6,5 m3 /den, to je 0,08 l/s. 
Jakost vody na odtoku je BSK5  0,35 kg/d. Vyprodukovaný kal se lisuje na ČOV Vejprty 
Dešťové vody jsou odváděny po povrchu a zaústěny do terénu. Výraznou vodoteč obec 
nemá.  
Majitelem kanalizace je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost 
Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary. 
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V obci Měděnec je nutné dobudovat oddílnou splaškovou kanalizaci pro celé území, 
rekonstruovat a rozšířit stávající ČOV o dalších 130 EO. Napojit všechny domy v Měděnci na 
ČOV – potrubí DN 250 v délce cca 1,1 km. Nutno vybudovat potrubí DN 300 v délce 250 m 
na odvod vyčištěných odpadních vod z ČOV do povrchových vod. 
Odvodnit komunikace a zpevněné plochy v centru obce. 
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 CZ042.3503.4204.0077 Měděnec 
  .0077.03 Horní Halže 
 .0077.02 Dolní Halže 
 

identifikační číslo obce  009252 
identifikační číslo obce  040804 

kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje 
5. Pohovor s provozovatelem 
6. Urbanistická studie obce Měděnec z roku 1995 – zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. 

I. Kaplan 
7. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Měděnec – Horní a Dolní Halže leží severozápadně od města Klášterce 
nad Ohří v nadmořské výšce 850 - 880 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících 
obyvatel s 83 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a chatami je soustředěná 
podél hlavní silnice na okrajích rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Obcí protéká 
Malodolský potok, který náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory a 
v navrhované CHKO Střední Poohří. 
V této části obce lze předpokládat mírný nárůst, převážně v rekreační oblasti. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Horní Halže je zásobena ze skupinového vodovodu Měděnec, který má vybudován 
vlastní vodovodní systém se zdroji, akumulací a rozvodnou sítí. Z VDJ Měděnec 250 m3 
(853,82/851,40 m n.m.) je svedena voda do obce (SK-CV.016.2). Na vodovod je napojeno 
100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je 
Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy 
Vary. 
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××××× 

Vodovod je realizován na větší část zástavby v Horní Halži, je v dobrém stavu a s jeho 
rozšiřováním se nepočítá. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem – 50 % obyvatel na ČOV Kovářská – 5,5 km a v septicích se vsakováním 
– 50%. 
Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místních vodotečí. 
 

××××× 

V Horní Halži a Dolní Halži se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. 
Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská. 
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 CZ042.3503.4204.0077 Měděnec 
  .0077.04 Kamenné 
 

identifikační číslo obce  009253 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Urbanistická studie obce Měděnec  z  roku 1995 – zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. 

I. Kaplan 
4.    Studie proveditelnosti - Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku obcí 

Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Měděnec - Kamenné leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří v 
nadmořské výšce 650 - 720 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 30 
rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Je to obec převážně 
rekreační. Obcí protéká místní potok náležející do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné 
hory a v navrhované CHKO Střední Poohří. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti 
turistického ruchu. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kamenné nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně. 

××××× 

V obci Kamenné i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. S napojením na 
vodovod se neuvažuje. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100 % obyvatel. 

××××× 

V obci Kamenné se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská. 
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 CZ042.3503.4204.0077 Měděnec 
  .0077.05 Kotlina 

identifikační číslo obce  013617 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Měděnec z roku 1995 – zpracovatel AGORA studio, Ing. arch I. 

Kaplan 
4. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Měděnec - Kotlina leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří v 
nadmořské výšce 780 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 47 
rekreačními objekty.  Zástavba venkovských chalup a rekreačních domů je rozptýlená. Je to 
obec převážně rekreační, územím protéká Hamerský potok  na kterém je soustava několika 
menších rybníků, náleží do povodí Zschopau, leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném 
pásmu vodního toku Přísečnice. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického 
ruchu. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.034), na který je napojeno 100% obyvatel.  
Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost 
Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 

××××× 

S rozšiřováním vodovodu se neuvažuje. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100 % obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místní vodoteče. 
 

××××× 

V obci Kotlina se nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná se 
především o rekreační oblast, ale s nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská. 
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 CZ042.3503.4204.0077 Měděnec 
  .0077.06 Mýtinka 
 

identifikační číslo obce  009255 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Měděnec  z  roku 1995 – zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. 

I. Kaplan 
4. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Měděnec - Mýtinka leží západně od města Klášterce nad Ohří v nadmořské 
výšce 760 - 790 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními 
objekty. Zástavba je rozptýlená. Je to obec převážně rekreační náležející do povodí Ohře, 
leží v CHOPAV Krušné hory a v navrhované CHKO Střední Poohří. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického 
ruchu. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mýtinka nemá vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně. 
 

××××× 

V obci Mýtinka se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o 
území s rozptýlenou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100 % obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny po povrchu a vsakovány do terénu. Výraznou vodoteč obec 
nemá. 

××××× 

V Mýtince se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s 
nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská. 
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 CZ042.3503.4204.0078 Okounov 
  .0078.01 Okounov 
 

identifikační číslo obce  010950 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Okounov z roku 1996 – zpracovatel KA * KA projektový ateliér, 

Tuřice, Ing. arch. L. Kačírek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží v jihozápadní části okresu  Chomutov  na jih od města Perštejna v nadmořských 
výškách 360 - 410 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel se 140 
rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, na okrajích rozptýlená. 
Obcí protéká místní vodoteč (Okounovský potok) náležející do povodí Ohře. Náleží do území 
připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území ochranného pásma 
vodárenského odběru z Ohře a ochranného pásma přírodního léčivého zdroje Korunní 
Kyselka. V dolní části obce má základnu stavební firma Oršuliak. Obec je považována za 
sportovně rekreační oblast. Na území obce rybník o rozloze 0,07 ha. Počet trvale žijících 
obyvatel bude mírně stoupat – výstavba 6 RD, rozvoj lze předpokládat také v rekreační 
oblasti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Horní část obce Okounov má vodovod napájený z jímací  studny se  dvěma  zářezy nad 
částí obce Krupice). Voda je vedena potrubím DN 80 přes pramenní jímku do vodojemu 100 
m3 (438,29/435,09 m n. m.) a odtud potrubím DN 80 do obce (SK-CV.013.4). Majitelem 
vodovodu v této části obce je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Dolní část obce je zásobena  z vodovodního systému obce Perštejna, který 
je v majetku a provozu obce Perštejn. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
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××××× 

Posílení vodního zdroje a zabezpečení jeho zdravotní nezávadnosti. Rozšíření rozvodné sítě 
pro připojení nových objektů potrubím DN 80 v délce 300 m a rekonstrukce stávajícího 
vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Okounově není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuelně – 
10% obyvatel v MČOV, 87% přes septiky s odtokem do povrchových vod, 3% do 
bezodtokových jímek s vyvážením na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. Pouze dolní část obce 
má vybudovanou dešťovou kanalizaci. 
 
 

××××× 

Pro Okounov je vypracována projektová dokumentace, která řeší odkanalizování horní části 
obce do hlavní ČOV s recipientem Okounovský potok – potrubí DN 250 v délce 600 m, DN 
300 – 800 m – realizace se předpokládá v roce 2010 a odkanalizování územně oddělené 
dolní části u železniční tratě do menší samostatné ČOV s recipientem Ohře – potrubí DN 
300 v délce 290 m se uvažuje po roce 2015. Technologie čištění odpadních vod v obou 
čistírnách se navrhuje na principu biologických procesů. 
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 CZ042.3503.4204.0078 Okounov 
  .0078.02 Kotvina 
 

identifikační číslo obce  010948 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Kotvina z roku 1996 – zpracovatel KA * KA projektový ateliér, 

Tuřice, Ing. arch. L. Kačírek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Okounov - Kotvina leží jihozápadně od Klášterce nad Ohří v nadmořských 
výškách 300 - 360 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními 
objekty. Zástavba venkovskými rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací. 
Obcí protéká Martinovský potok, který náleží do povodí Ohře. Spadá do území 
připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
stoupat – výstavba 6 RD, rozvoj lze předpokládat také v rekreační oblasti. Zemědělská 
výroba – objekty živočišné výroby bývalého státního statku na západním okraji obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kotvina je zásobována z místního vodovodu (M-CV.027). Zdrojem vody jsou jímací zářezy 
nad obcí odkud vede voda do VDJ 100 m3 (366,48/363,83 m n.m.) a dále gravitačně 
potrubím DN 100 do obce. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu v je 
SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

V navržených lokalitách pro novou výstavbu dle urbanistické studie se uvažuje s rozšířením 
rozvodné vodovodní sítě potrubím DN 100 v délce 350 m. Posílení vodního zdroje a 
vyhlášení jeho ochranného pásma.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Kotvině není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 5,5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místní vodoteče. 
 

××××× 

Dle Urbanistické studie je řešení likvidace splaškových odpadních vod orientováno na 
výhledové postupné vybudování tří dílčích okrsků oddílné splaškové kanalizace se třemi 
samostatnými biologickými čistírnami. Čtvrtým okrskem bude dolní neodkanalizovaná část 
sídla, odkázaná trvale na žumpový systém. 
Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod a výstavbou DČOV – předpokládaná doba realizace po roce 2015.  
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 CZ042.3503.4204.0078 Okounov 
  .0078.03 Krupice 
 

identifikační číslo obce  010949 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Okounov - Krupice leží v jihozápadní části okresu  Chomutov  na jih od 
města Perštejna v nadmořské výšce 480 m n. m. Jedná se o obec bez trvale bydlících 
obyvatel se 4 rekreačními objekty. Nad obcí (části obce) je ochranné pásmo vodního zdroje 
pro obec Okounov. Územím protéká místní vodoteč, která náleží do povodí Ohře. Západním 
okrajem obce prochází hranice ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Korunní 
Kyselka. Do jižní části katastru zasahuje vojenské pásmo Doupov. Obec i v budoucnu bude 
mít charakter pouze rekreační. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci není vybudovaný vodovod. Rekreanti jsou zásobeni individuálně (studny). Jedná se o 
obec rekreačního charakteru. Nad obcí se nalézá zdroj vody pro Okounov. 

××××× 

Jedná se o obec rekreačního charakteru. S napojením na vodovod se neuvažuje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Krupice není kanalizace, odpadní vody od rekreantů jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních (žumpy). 
Dešťové vody jsou odváděny po terénu přímo do místní vodoteče. 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s 
řídkou zástavbou rekreačního charakteru. 
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 CZ042.3503.4204.0078 Okounov 
  .0078.04 Oslovice 
 

identifikační číslo obce  010951 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Okounov - Oslovice leží v jihozápadní části okresu  Chomutov  na jih od 
města Perštejna v nadmořských výškách 330 - 355 m n.m. Jedná se o obec do 15 trvale 
bydlících obyvatel s 38 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél komunikací. 
Okrajem obce teče potok Bublava náležející do povodí Ohře. Náleží do území 
připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. Obec je považována za rekreační oblast. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v rekreační oblasti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Oslovice nemá v současnosti vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou 
zásobováni individuálně – studny. 

××××× 

V Oslovicích se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území 
s rozptýlenou zástavbou a o neúměrný poměr stálých obyvatel k počtu rekreačních lůžek.  
Napojení na vodovod se neuvažuje. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Oslovice nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách – 50% obyvatel s vyvážením na pole a 50% splaškových vod je 
odvedeno bez čištění přímo do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Oslovicích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod a výstavbou DČOV – předpokládaná doba realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 
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 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.01 Perštejn 
 

identifikační číslo obce  011940 
kód obce    00001 

Aktualizace 2017 je vyznačen modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn 
4. Údaje provozovatele kanalizace – obec Perštejn 
5. Pohovor s provozovatelem  
6. Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Perštejn z roku 1997 – zpracovatel 

Ing. arch. L. Komrska 
7. Žádost obce Perštejn o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží západně od Klášterce nad Ohří na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 
360 - 420 m n.m. Jedná se o obec do 670 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. 
Zástavba je soustředěná podél komunikací, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Hučivý a 
Malodolský potok, náležející do povodí Ohře. Obec náleží do území připravovaného k 
vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území CHOPAV Krušné hory. V obci jsou 
dvě výrobní provozovny: Papírna a oděvní továrna VKUS, jinak převládá bydlení 
venkovského typu a rekreace, která bude preferována ve formě penzionů. Mírný rozvoj lze 
předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Perštejn je zásobena ze skupinového vodovodu (SK-CV.013.1) se dvěma zdroji.  Horní 
část obce směrem na Údolíčko je zásobena z jímací studny přes VDJ Údolíčko 6 m3 
(428,53/426,88 m n.m.)  potrubím DN 100 do obce. Převážná část obce je zásobena ze štoly 
bývalého důlního díla. Hruboces na Hučivém potoce je vyřazený z funkce (rezerva). Vody ze 
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štoly jsou upravovány v odkyselovací stanici, poblíž které je i vodojem o obsahu 250 m3 
(429,37/426,17 m n.m.). Původní vodojem o obsahu 100 m3 (415,00/412,50 m n.m.) slouží 
jako přerušovací komora. Z tohoto vodovodního systému je zásobená i část obce Okounov 
na pravém břehu Ohře (dolní část). Na tento vodovodní systém je napojeno 100% obyvatel. 
Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn. 
 

××××× 

Prodloužení uličních řadů potrubím DN 80 v délce 1,1 km v místě budoucí zástavby. V roce 
2003 bude provedena  rekonstrukce vodovodu a strojního zařízení v úpravně vody. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudována splašková kanalizace z roku 1997 s čistírnou umístěnou v dolní části 
obce u hotelu Meran. Převážná část potrubí je z PVC 300. 
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn. 
Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod pod j.č. RŽP-III-5433/97/191 je ze dne 1.9.1997.  
Limity rozhodnutí: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 

120 - 27 - 30 - - - - - - - 

Platnost vyjádření do 31.12.2007. 
 
ČOV je mechanicko - biologická z roku 1997. Čistírna je umístěna v dolní části obce u hotelu 
Meran. ČOV byla postavena firmou ENVIRONMENT COMMERCE, s.r.o. Praha. Jedná se o 
biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem 
čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), se stabilizací kalu a s 
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využitím oxidu uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických 
pochodů. ČOV je navržena pro 1000 EO. Průměrný přítok 1,7 l/s, max. přítok 6,4 l/s. Odtok  
z ČOV je zaústěn do Hučivého potoka. Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním 
vozem na čistírnu v Klášterci nad Ohří.  
Projektované parametry na přítoku: 
Počet EO 1000 
Q24 = 1,7  l/s 
CHSK =   120 kg/d 
BSK5 =     60 kg/d 
NL =       55 kg/d 
 
Skutečnost v roce 2003: 
                                přítok    odtok 
Počet EO = 600 
Q24  = 135  m3/d 
Q  = 1,6  l/s 
Q  = 55 000  m3/rok    
CHSK  = 22,4  t/r   
CHSK  = 455  mg/l  7,84 mg/l 
BSK5  = 13,4  t/r   
BSK5  = 271,5  mg/l  34,1 mg/l 
NL  = 27,3  t/r  
NL  = 553,2  mg/l  6,26 mg/l 
 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 55% obyvatel, 25% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakem a 20% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Perštejn.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna. 
 

××××× 

Výhledově se počítá s rozšířením o uliční stoky v místech nové zástavby potrubím DN 250 
v délce 1,1 km. Realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn. 
 
V obci Perštejn je plánována dostavba gravitační kanalizace a zrušení stávající ČOV. 
Gravitační kanalizace bude dostavěna plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Jelikož 
je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude zrušena a splaškové vody z obce 
Perštejn budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému obce Lužný, odkud budou 
přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace výstavby je plánována v letech 2017 – 
2022. 
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 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.02 Černýš 
 

identifikační číslo obce  011937 
kód obce    00002 

Aktualizace 2017 je označen modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn 
4. Pohovor s provozovatelem  
5. Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Perštejn z roku 1997 – zpracovatel 

Ing. arch. L. Komrska 
6. Žádost obce Perštejn o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Perštejn - Černýš leží  jihovýchodně od obce Perštejna u řeky Ohře v 
nadmořských výškách 300 - 360 m n.m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel s 
97 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji rozptýlená. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a spadá do území 
připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. V obci Černýš převládá bydlení 
venkovského typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace a v menší míře i 
zemědělská výroba. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v 
rekreační oblasti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Černýš je napojena na skupinový vodovod (SK.CV.013.2) potrubím DN 100 z 
Perštejna. Z redukční šachty nad obcí Lužný je voda gravitačně vedena do obce Černýš 
potrubím DN100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem 
vodovodu je obec Perštejn. 
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××××× 

Výhledově se počítá s rekonstrukcí vodovodní sítě a s rozšířením o vodovodní řady v 
místech nové zástavby potrubím DN 80 v délce 0,3 km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Černýš nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se 
vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách  - 50 % s vyvážením na ČOV Perštejn 
– 2 km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Výhledově se počítá s vybudováním splaškové kanalizace a mechanicko - biologické ČOV 
na místě původně uvažované ČOV pro celý Perštejn – realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn. 
 
V místní části Černýš je plánována výstavba kombinovaného kanalizačního systému a 
centrální mechanicko-biologické ČOV. Gravitační část kanalizačního systému je plánována v 
délce 1,1 km z plastových trub DN 250. Tlaková část kanalizačního systému je plánována 
v délce 0,6 km z trub PE 50 – 90. Dále bude vystavěna mechanicko-biologická ČOV  o 
kapacitě 1370 EO, na kterou budou přivedeny splaškové vody z obce Perštejn a místních 
částí Černýš a Lužný. ČOV bude zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Realizace 
výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2025. 
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 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.03 Lužný 
 

identifikační číslo obce  011938 
kód obce    00003 

Aktualizace 2017 je vyznačen modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn 
4. Údaje provozovatele kanalizace – obec Perštejn 
5. Pohovor s provozovatelem  
6. Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Perštejn z roku 1997 – zpracovatel 

Ing. arch. L. Komrska 
7. Žádost obce Perštejn o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Perštejn - Lužný leží v jihozápadní části okresu  Chomutov  na jih od města 
Perštejna v nadmořských výškách 305 - 330 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících 
obyvatel s 67 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji 
rozptýlená. Obcí protéká Hučivý potok, náležející do povodí Ohře. Na území obce je rybník 
cca 0,02 ha. Obec náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do 
řešeného území CHOPAV Krušné hory. V části obce Lužný převládá bydlení venkovského 
typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace. Mírný rozvoj lze předpokládat 
v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Část obce Lužný je napojena na skupinový vodovod (SK-CV.013.3) potrubím DN 100 z 
Perštejna. Voda je gravitačně přes redukční šachtu vedena do obce potrubím DN100. Na 
vodovod je napojeno 99% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn. 
Část obyvatel zásobena individuálně - studny. 
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××××× 

Výhledově se nepočítá s rozšířením vodovodu, pouze napojování objektů hromadné 
rekreace. Bude nutná rekonstrukce řadů v obci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lužný má vybudovanou kanalizační síť s vlastní ČOV, která je vybudovaná ve spodní 
části obce s odtokem vyčištěné vody do řeky Ohře. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 74% 
obyvatel, 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 16% do bezodtokových 
jímek s vyvážením na ČOV Perštejn – 1 km.  
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn. 
Rozhodnutí Chomutov čj. RŽP-III-6389/98/175 ze dne 13.11.1998, s platností do 31.12.2007 
Limity rozhodnutí: 
Q = 12700 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 

- - 20 - 30 - - - - - - - 

 
Čistírna ENVIROTECH 225 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s aerobní 
stabilizací kalu.  
Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným 
procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4 
sekcí. Kapacita ČOV je 225  EO.  
Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Klášterec n. O.  
 
Projektované parametry na přítoku: 
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Počet EO 225 
Q24 = 35 m3/d  
CHSK =    27 kg/d 
BSK5 =    13,5 kg/d 
NL = 12,4 kg/d 
 
Skutečnost v roce 2003 na přítoku: 
Q24 = 35 m3/d, 12500 m3/r 
CHSK =  410 mg/l    
BSK5 =  186 mg/l     
NL =     388 mg/l  
 
Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Výhledově se počítá s dobudováním kanalizační sítě  a rozšířením o uliční stoky v místech 
nové zástavby potrubím DN 250 v délce 1,2 km – realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn. 
 
V místní části Lužný je plánována dostavba gravitační kanalizační sítě, výstavba výtlačného 
řadu společně s ČSOV a zrušení stávající ČOV. Gravitační část kanalizace bude dostavěna 
plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Výtlačný řad bude vystavěn z trub PE 90 v 
délce 0,1 km. Společně s výstavbu výtlačného řadu je plánována výstavba ČSOV o kapacitě 
10 l/s. Výtlačný řad a ČSOV bude sloužit k odvodu splaškových vod z místní části Lužný na 
centrální ČOV Černýš. Jelikož je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude 
zrušena a splaškové vody budou přečerpávány na centrální ČOV Černýš.  Realizace 
výstavby je plánována v letech 2017 – 2022. 
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 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.04 Ondřejov 
 

identifikační číslo obce  011939 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod     

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Perštejn - Ondřejov leží západně od města Perštejna v nadmořských 
výškách 500 - 580 m n.m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními 
objekty. Zástavba z rekreačních chat a chalup je rozptýlená podél místních komunikací. 
Obec se nachází ve svažitém terénu, náleží do CHOPAV Krušné hory, do připravované 
CHKO Střední Poohří a spadá do povodí Ohře. Obec má ráz pouze rekreační. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Ondřejov není vybudovaná vodovodní síť. Rekreanti jsou zásobováni individuálně 
(studny). 

××××× 

V obci Ondřejov se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ondřejov  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody rekreantů jsou likvidovány 
individuálně. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Ondřejově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se 
pouze o rekreační bydlení. 
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 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.05 Rájov 
 

identifikační číslo obce  0114941 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Perštejn - Rájov leží severozápadně od Perštejna na úpatí Krušných hor v  
nadmořských výškách 540 - 600 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 
46 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. Obec náleží 
do CHOPAV Krušné hory a do navrhovaného území na vyhlášení CHKO Střední Poohří. 
Protéká zde bezejmenný potok, který náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel 
bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat  v oblasti rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V Rájově není vybudovaná vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně - studny. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou horského charakteru a malým počet stálých obyvatel. Napojení na 
vodovod se neuvažuje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Rájov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách  - 100% s vyvážením na ČOV Perštejn – 2,5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodoteče. 
 

××××× 

V Rájově se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území s 
řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn. 
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 

 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.06 Údolíčko 
 

identifikační číslo obce  011942 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Perštejn - Údolíčko leží na sever od Perštejna na úpatí Krušných hor v  
nadmořských výškách 480 - 500 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 
45 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. Obec náleží 
do CHOPAV Krušné hory, do návrhu na vyhlášení CHKO Střední Poohří. Obcí protéká 
Malodolský potok, který spadá do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, 
mírný rozvoj lze předpokládat  v oblasti rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Údolíčko není vybudovaná vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně 
(studny). 

××××× 

V obci se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou. Napojení na vodovod se neuvažuje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Údolíčku  není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v 
bezodtokových jímkách  - 100% s vyvážením na ČOV Perštejn – 2,5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodoteče. 
 

××××× 

V Údolíčku se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území 
s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn. 
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 CZ042.3503.4204.0079 Perštejn 
  .0079.07 Vykmanov 
 

identifikační číslo obce  009256 
kód obce    00007 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Perštejn - Vykmanov leží severozápadně od Perštejna na úpatí Krušných 
hor v nadmořských výškách 620 - 670 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících 
obyvatel s 19 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. 
Obec náleží do CHOPAV Krušné hory a do návrhu na vyhlášení CHKO Střední Poohří a 
protéká zde Hučivý potok, který spadá do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace. 
 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Vykmanov je vybudován místní vodovod (M-CV.033). Voda ze zdroje – vývěry 
podzemní vody je svedena potrubím DN 100 do pramenní jímky a odtud do spotřebiště.    
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Perštejn. 

××××× 

Ve Vykmanově je nutno provést rekonstrukci vodovodu pro jeho špatný stav a posílit 
nevyhovující zdroje. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vykmanov  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách  - 100% s vyvážením na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Ve Vykmanově se uvažuje i nadále s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území 
s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn. 
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 CZ042.3503.4204.0080 Pětipsy 
  .0080.01 Pětipsy 
 

identifikační číslo obce  011956 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Pětipsy, říjen 1995, vypracoval proj. atelier KA*KA Tuřice, Ing. 

F. Kačírek  
 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží na jih od Chomutova pod Nechranickou přehradou v  nadmořských výškách 270 - 
275 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinných domů je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací. 
Obcí protéká potok Liboc a Vintířovský potok, náležející do povodí řeky Ohře. Obec má 
charakter zemědělský, nachází se zde jeden společný kravín, drůbežárna a objekty bývalé 
STS. Na území obce jsou dvě vodní plochy, zatopená šachta o rozloze 0,28 ha a rybník o 
rozloze 0, 36 ha. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu. Přívod do obce je řadem DN 150 z VDJ 
Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přes obec Račetice (OP-SK.CV.001.64). Na 
vodovod je napojeno 89% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zbývající část obyvatel je zásobena lokálně 
pomocí studní. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních 
problémů. Vodovod je nový - uveden do provozu v roce 1990. Dostavba vodovodní sítě 
potrubím DN 100 v délce 430 m včetně zokruhování a rozšíření pro novou  výstavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Pětipsy má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.030-S.C) a ČOV, která se 
skládá z těchto objektů: sběrná jímka s přepážkami pro předčištění, první a druhý rákosový 
rybník, třetí rybník s chovem ryb. Kanalizace je v provozu od roku 1999. Nová ČOV 
odpadních vod není dosud zkolaudovaná z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 43% obyvatel, 35% odvádí odpadní vody do septiků s 
odtokem do povrchových vod a 22% do bezodtokových jímek s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
Kanalizace a ČOV je v majetku obce Pětipsy, která ji rovněž provozuje. 
 

××××× 

Kanalizace je v provozu od roku 1999. Do míst nové zástavby se uvažuje s prodloužením 
kanalizačních stok  DN 300 v délce 582 m. 
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 CZ042.3503.4204.0080 Pětipsy 
  .0080.02 Vidolice 
 

identifikační číslo obce  011958 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce  Pětipsy - Vidolice se nachází na jih od Chomutova pod Nechranickou 
přehradou v  nadmořských výškách 279 - 283 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících 
obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená. Obcí protéká Hasnický 
(Vintířovský) potok, který vytéká z Vinařského rybníka (rozloha 7 ha) západně od obce, 
náleží do povodí řeky Ohře. Obec má charakter rekreační. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vidolice nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni 
individuálně ze studní, které však mají závadnou vodu. Obyvatelé si vodu na pití vozí ze 
sousední obce.  
 
 

××××× 

Ve Vidolicích se uvažuje s vybudováním místního vodovodu DN 80 v délce 1430 m z obce 
Pětipsy. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Vidolice není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek – 100% obyvatel a vyváženy na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Ve Vidolicích se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0081 Račetice 
  .0081.01 Račetice 
 

identifikační číslo obce  011957 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Račetice z roku 1997, KPO Stavoprojekt s.r.o. Karlovy Vary – 

Ing. H. Langrová 
8. PD k SP – Rodinné a bytové domy v Račeticích – vodovod a kanalizace, z roku 

06/2000, zpracovatel S.I.R. Račetice, Kesler – vodoinženýrství, Chomutov 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec se nachází  jihovýchodně od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořské výšce cca 290 
m n.m. Jedná se o obec do 240 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba 
v obci je soustředěná, ulicového typu. Obcí neprotéká žádný potok, hydrologicky náleží do 
povodí Ohře, pouze se zde nalézají dvě menší nádrže, z nichž jedna jako požární nádrž, v 
létě slouží ke koupání. Další nádrž leží jihovýchodně od obce (Pískovna), sloužila jako 
závlahová a je plněna ze závlahové nádrže Sedlec. Obec se soustředila na zemědělskou 
velkovýrobu, je zde areál ZD Račetice – chov prasat, odchov telat, kravín (130 zaměstnanců) 
a SIR Račetice – stavebnictví (180 zaměstnanců). 
Předpokládá se nárůst  trvale žijících obyvatel – výstavba 72 RD . 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Račetice je v současné době zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.63) 
přes vodojem Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad 
DN 150 do obce. 
Do obce je též přiveden řad PVC 150 ze skupinového vodovodu přes vodojem Radonice a 
čerpací stanici. V současné době tento řad není používán. 
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Na vodovod je napojeno 89% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.    
Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. 

××××× 

Současný stav zásobování obce vodou je vyhovující a bude zachován. Stávající sítě 
vyžadují pouze běžnou údržbu. Na severní straně návsi se navrhuje zokruhování rozvodů. 
Pouze v místech nové zástavby bude provedeno rozšíření o nové vodovodní řady DN 150 – 
v délce 480 m, DN 80 v délce 260 m a DN 50 – 52 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Račetice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.029.2-J.C) Potrubí je DN 300 a 
DN 500. Kanalizace je zakončena na ČOV v Libědicích. Hlavní stoka do Libědic je DN 1000.  
Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 63% obyvatel a 37% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakováním. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.12.1998 pod č.j.: RŽP-III-9036/98/205 
Limity: Q = 47 500 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 40 - 45 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2004 – podána žádost o nové rozhodnutí. 
 
ČOV Libědice je mechanicko - biologická a slouží pro čištění odpadních vod z Libědic a 
Račetic. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1991. 
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Projektované parametry: 
EO 300 
Q = 0,9 l/s = 29 959 m3/rok 
 
Přítok:  BSK5 = 5,40 mg/l 
  NL = 5,00 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 0,80 mg/l 
  NL = 0,70 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
EO 209 
Q = 2,413 l/s = 76 110 m3/r 
Přítok:  CHSK = 99 mg/l 
  BSK5 = 60 mg/l 
  NL = 32 mg/l 
  N-NH4 = 5,5 mg/l 
  Pcelk = 2,3,6 mg/l 
 
Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s dešťovým oddělovačem, 
hrubým předčištěním, mechanickým stupněm, který tvoří štěrbinová (emšerská) nádrž.   
Biologické čištění zajišťuje biofiltr z dřevěných fošen a náplní z plastických hmot, dosazovák 
s cirkulačním čerpadlem a odtokové potrubí do stoky a dále do vodoteče.  
Množství proteklé vody je měřeno Parshallovým žlabem s ultrazvukovým snímáním. Měření 
je situováno v šachtě na odtoku. 
Pro kal vypouštěný ze štěrbinové nádrže byl vybudován kalojem pro eventuelní deponii i 
k odvodnění kalu. V případě, že nebude možno jej vyvézt tekutý, je zřízeno kalové pole. 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Vzhledem ke stávajícímu technologickému 
vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat odpadními vodami ze 
septiků a žump.  
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí. 
 

××××× 

Současný systém odkanalizování obce se zachová. V místě nové zástavby bude 
vybudována kanalizace z trub DN 250 v délce 50 m, DN 300 v délce 215 m, která bude 
zaústěna do stávající kanalizace. Veškeré odpadní splaškové vody budou odvedeny na ČOV 
v Libědicích. V současné době je kapacita ČOV plně využita, proto bude nutné před 
zahájením nové výstavby řešit intenzifikaci této ČOV (nebo vybudovat novou a starou ČOV 
zrušit).  
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.01 Radonice 
 

identifikační číslo obce  013828 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie Radonice z roku 1995, vypracoval AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. 

Karlovy Vary, Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec se nachází na jih od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořských výškách 320 - 350 m 
n.m. Jedná se o obec do 840 trvale bydlících obyvatel se 13 rekreačními objekty. Jedná se o 
zástavbu soustředěnou z šesti panelových domů, po okrajích rozptýlenou podél místních 
komunikací z rodinných domů. Obcí protéká potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Obec 
se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Na území obce je bývalé koupaliště, 
které dnes slouží jako požární nádrž cca 1,2 ha. V obci několik průmyslových provozoven 
(Vema, Hanzl, O + K, ZZN), jinak charakter zemědělský.  
Předpokládá se mírný nárůst  trvale žijících obyvatel. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radonice je zásobena jednak z prameniště Konice přes vodojem Radonice 300 m3 
(366,30/363,00 m n.m.) a dále ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.65) z VDJ 
Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 150 přes 
Račetice, kde je umístěna ČS (4 l/s) do VDJ Radonice. Rozvody po obci jsou z LT trub DN 
100 a DN 80 - tyto řady jsou většinou zokruhovány.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je potřebná jeho rekonstrukce. 
Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě nepočítá, pouze do míst nové zástavby 
potrubím DN 100 v délce 230 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Radonice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.033-J.C). Potrubí je z  trub AC 
DN 250 - 400, KTH DN 300 a ŽB DN 500 - 800. 
Kanalizace je zakončena ČOV - oxidační příkop s kessenery. Kapacita je 197,4 m3 /den, to 
je 2,3 l/s. ČOV navržena na 2000 EO. Čistírna je využívána na 50 % - v provozu je jen jeden 
oxidační příkop.   
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 20.9.1993 pod č.j.: RŽP-III-254/93 
Limity: Q = 317 000 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
170 - 50 - 45 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Splaškové odpadní 
vody přitékají gravitačně přes odlehčovací komoru do objektu hrubého předčištění tvořeného 
ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Dále je odpadní voda dopravována šnekovými 
čerpadly do oxidačního příkopu (2x 100 m), kde se smísí s aktivovaným kalem a biologicky 
vyčistí. Vzduch potřebný k biologickému čištění je dodáván dvěma aeračními válci. 
Z oxidačního příkopu odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže dortmundského typu. Zde 
se oddělí vyčištěná voda od aktivovaného kalu. Voda odtéká sběrnými žlábky do odtoku a 
dále do vodoteče (potok Liboc). Odsazený kal je z dosazovací nádrže (kruhová 12 m) 
cyklicky odčerpáván zpět do oxidačního příkopu nebo do kalového sila. Odtok je řešen přes 
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Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem do recipientu. Trvalý provoz byl zahájen 
v roce 1993. 
 
Skutečné parametry: 
EO 904 
Q = 2,129 l/s = 67 147m3/r 
Přítok:  CHSK = 945 mg/l 
  BSK5 = 295 mg/l 
  NL = 103 mg/l 
  N-NH4 = 46 mg/l 
  Pcelk = 9,9 mg/l 
Odtok:  CHSK = 27,3 mg/l 
  BSK5 = 9,3 mg/l 
  NL = 8,7 mg/l 
  N-NH4 = 1,8 mg/l 
  Pcelk = 0,12 mg/l 
 
Množství stabilizovaného kalu je 4,3 t/r – neodvodňuje se. Vyprodukovaný kal je využíván v 
zemědělství.  
 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 64% obyvatel, 20% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakováním a 16 % do bezodtokových jímek s odvozem na pole. Průmyslové provozovny 
jsou napojeny na kanalizaci. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.   
 

××××× 

Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové 
zástavby. Bude vybudována gravitační splašková kanalizace DN 300 v délce 80 m a 
výtlačné potrubí DN 150 v délce 350 m s ČS. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.02 Háj 
 

identifikační číslo obce  018241 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Háj se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořských výškách 
360 - 364 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. 
Zástavbu je rozptýlená. Obcí protéká místní potok, který náleží do povodí řeky Ohře. Obec 
se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter rekreační, část obce 
využita chalupáři. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Háj nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.  
 

××××× 

V Háji se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou a s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
S napojením na vodovod se neuvažuje. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Háj  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Háji se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s 
řídkou zástavbou. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.03 Kadaňský Rohozec 
 

identifikační číslo obce  018242 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Kadaňský Rohozec se nachází jihozápadně od Kadaně v 
nadmořských výškách 370 - 382 m n.m. Jedná se o obec do 80 trvale bydlících obyvatel se 3 
rekreačními objekty. Zástavbu rodinnými domy je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí 
protéká potok Travná, který se za obcí vlévá do potoka Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. 
Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter zemědělský. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kadaňský Rohozec nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou 
zásobeni z větší části individuálně (studny). Část obyvatel je zásobovaná z vodovodu, který 
původně sloužil Státnímu statku – tento vodovod nemá statut vodovodu pro veřejnou 
potřebu. 

××××× 

V Kadaňském Rohozci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. 
Vodovod bývalého Státního statku vyžaduje generální opravu a eventuelně rozšíření včetně 
kolaudace a napojení zbývajících domů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kadaňský Rohozec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V obci Kadaňský Rohozec se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.04 Kojetín 
 

identifikační číslo obce  018243 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Kojetín se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořských 
výškách 455 - 480 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními 
objekty. Zástavba v obci je rozptýlená. Obcí protéká místní potok a náleží do povodí řeky 
Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter 
zemědělský. Část obce využita pro rekreaci (chalupáři). 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kojetín nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně 
(studny). 

××××× 

V Kojetíně se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou a s malým počtem trvale žijících obyvatel. S napojením na vodovod 
se neuvažuje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kojetín  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Kojetíně se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.05 Miřetice u Vintířova 
 

identifikační číslo obce  013826 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Miřetice u Vintířova se nachází na jih od Kadaně v nadmořských 
výškách 317 - 318 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním 
objektem. Zástavba z vesnických rodinných domů je rozptýlená. Obcí protéká místní potok a 
náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,22 ha. Část obce se 
nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Obec má charakter zemědělský. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Miřetice u Vintířova  nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou 
zásobeni individuálně (studny). 

××××× 

V  obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.  
S napojením na vodovod se neuvažuje. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Miřeticích není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Po vybudování kanalizace a ČOV ve Vintířově bude možnost odvedení odpadních vod z 
Miřetic na tuto ČOV – realizace po roce 2015.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 

 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.06 Radechov 
 

identifikační číslo obce  013827 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Radechov se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 
335 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. 
Zástavba v obci je rozptýlená, částečně rekreačního charakteru. Po okraji obce protéká 
potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,5 ha. Obec se 
nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radechov je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.66) přes vodojem 
Radonice 300 m3 (366,30/363,00 m n.m.). Na přívodním řadu DN 200 z vodojemu Radonice 
do obce Radonice je odbočka DN 150 pro obec Radechov. Uveden do provozu v roce 1996. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Radonice. 
  
 

××××× 

Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních 
problémů. Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě nepočítá.  
Je nutno dořešit otázku vlastnictví řadu DN 150 do Radechova – dříve ZD Račetice. Tento 
řad bude nutné zrekonstruovat. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Radechov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny po terénu přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Radechově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.07 Sedlec u Radonic 
 

identifikační číslo obce  018247 
kód obce    00007 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Sedlec u Radonic se nachází na jih od Kadaně v nadmořské 
výšce 454 - 456 m n.m. Jedná se o obec do 5 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním 
objektem. Zástavba v obci je soustředěná, částečně rekreačního charakteru. Území náleží 
do povodí řeky Ohře a do Přírodního parku Doupovská pahorkatina. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Sedlec nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně 
(studny). 
 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 2 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sedlec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s 
řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.08 Vintířov 
 

identifikační číslo obce  018244 
kód obce    00008 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Vintířov z roku 1995, vypracoval Stavoprojekt, s.r.o. Karlovy Vary 

Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Vintířov se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 
330 - 345 m n.m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel se 12 rekreačními 
objekty. Zástavba je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací. Nad 
obcí protéká Vintířovský potok, náleží do povodí řeky Ohře a spadá do Přírodního parku 
Doupovská pahorkatina a do navrhované CHKO Střední Poohří. Na území obce je rybník o 
rozloze 0,5 ha. Obec má charakter zemědělský, pouze jedna průmyslová provozovna – K - 
Progress. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vintířov je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.67) přes vodojem 
Radonice 300 m3 (366,30/363,00 m n.m.). Z obce Radonice je veden přívodní řad DN 80 do 
obce. Vodovod je z roku 1995. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
  
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Je uvažováno s prodloužením současného vodovodu podél komunikace na Kojetín ke 
stávajícím rodinným dvojdomkům – potrubí DN 80 v délce 100 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vintířov  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 50% obyvatel a 50% v septicích se 
vsakováním. 
Průmyslová provozovna má na likvidaci odpadních vod vlastní žumpy. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 
 

××××× 

Pro obec Vintířov je zpracován projekt ke stavebnímu povolení, který předpokládá 
vybudování kanalizační sítě z trub DN 250 – 300 v délce 2070 m, ČS + výtlak splašků 
potrubím DN 150 v délce 110 m a vlastní ČOV pro 120 EO. Realizace závisí na finančních 
prostředcích. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.09 Vlkaň 
 

identifikační číslo obce  013829 
kód obce    00009 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Vlkaň se nachází na jih od Kadaně v nadmořské výšce 488 - 
500 m n.m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. 
Zástavba rekreačními domy je soustředěná. Územím protéká bezejmenná vodoteč, která 
náleží do povodí řeky Ohře. Obec spadá do navrhovaného CHKO Střední Poohří. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vlkaň nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Rekreanti jsou zásobeni individuálně 
(studny). 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vlkaň nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody rekreantů jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.10 Vojnín 
 

identifikační číslo obce  018245 
kód obce    00010 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice – Vojnín se nachází na jih od Kadaně v nadmořské výšce 355 - 
362 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 6 rekreačními objekty. 
Zástavba v obci je soustředěná, částečně rekreačního charakteru. Územím protéká Libocký 
potok, který náleží do povodí řeky Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská 
pahorkatina. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vojnín nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně 
(studny). 
 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vojnín nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu nebo odtékají do potoka. 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s 
řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042.3503.4204.0082 Radonice 
  .0082.11 Ždov 
 

identifikační číslo obce  018246 
kód obce    00011 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Radonice - Ždov se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořských 
výškách 372 - 380 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním 
objektem. Zástavba v obci je rozptýlená. Obcí protéká Růžový potok, který náleží do povodí 
řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,5 ha. Obec se nachází v Přírodním parku 
Doupovská pahorkatina. Má charakter zemědělský. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Ždov má vybudovaný místní vodovod, který je bez pasportizace a nemá statut vodovodu pro 
veřejnou potřebu. Majitelem vodovodu je PF ČR.  

××××× 

V současné době se řeší příprava jeho kolaudace a následné převzetí SVS a.s. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Ždov  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s odvozem na pole – 50% obyvatel a 50% v septicích se vsakováním. Rodinné 
domky z výstavby Státních statků jsou napojeny na společný septik. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Ve Ždově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice. 
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 CZ042. 3503.0083 Rokle 
  .0083.01 Rokle 
 

identifikační číslo obce  014067 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Rokle z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Rokle se nachází jihovýchodně od Kadaně v nadmořských výškách 340 - 348 m n.m. v těsné 
návaznosti na město, od kterého je oddělena tokem řeky Ohře. Jedná se o obec do 30 trvale 
bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou vesnickou zástavbu 
podél místní komunikace. Obcí protéká Úhošťanský potok, hydrologicky náleží do povodí 
Ohře a leží v navrhovaném území CHKO Střední Poohří. Do správního území obce spadá 
energetická rozvodna Hradec a ložiska betonitu, kaolinu a stavebního kamene. Obec 
původně tvořila hospodářské centrum, dnes plochy využívány pro zemědělskou výrobu. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.47) přes 
vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad 
DN 200 a DN 125 do obce. Dalším zdrojem vody pro obec je jímání Krásný Dvoreček - vrt 
HV 1.  
Samostatně ze skupinového vodovodu potrubím DN 150, DN 80 je zásobena rozvodna 
Hradec. Uvedeno do provozu v letech 1977 a 1988. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby a jeho stav je vyhovující.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Rokle nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v 
bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Rokli se uvažuje likvidace odpadních splaškových vod pomocí domovních čistíren 
odpadních vod nebo vyvážením žump na ČOV Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0083 Rokle 
  .0083.02 Hradec 
 

identifikační číslo obce  014064 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
7. Urbanistická studie pro rozvoj obce Rokle z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 
8. Vodní dílo Nechranice – komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní 

nádrže z roku 1998, zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Rokle - Hradec se nachází  jihovýchodně od Kadaně v rovinatém terénu v 
nadmořských výškách  320 - 328 m n.m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 
10 rekreačními objekty. Jedná se o vesnickou zástavbu rozptýlenou podél místních 
komunikací a šest panelových domů. Obcí protéká Úhošťanský  potok, hydrologicky náleží 
do povodí Ohře, nalézají se zde dva rybníky o rozloze cca 0,4 ha. Do této části obce spadá i 
chatařská osada u Hrádeckých rybníků (rozloha 1,0 ha a 13,06 ha) a koupaliště s 
autokempinkem. Obec Hradec tvoří obytné centrum, je zde jedna zemědělská farma. 
Předpokládá se mírný nárůst  trvale žijících obyvatel a rozvoj v oblasti rekreace. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.49) přes 
vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.).  Z vodojemu vede přívodní řad 
DN 200, DN 100 do obce. Zdroj vody Zvoníčkov slouží jako rezerva. Pro chatovou oblast u 
Hradeckých rybníků je vybudovaná vodovodní přípojka DN 80. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez  provozních 
problémů. Pouze v místech nové zástavby by bylo provedeno rozšíření o nové vodovodní 
řady potrubím DN 100 v délce 830 m. Vodovod je v provozu cca od roku 1997. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V části obce na levém břehu Úhošťanského potoka je vybudovaná splašková kanalizace (K-
CV.035-S.C) zakončená ČOV – mechanicko - biologická (omská nádrž). Potrubí je z betonu 
DN 200 a 300. Obytný dům na pravém břehu Úhošťanského potoka má vlastní domovní 
čistírnu odpadních vod s přepadem do potoka. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 7.3.1994 pod č.j.: RŽP-III-96/94 Název 
Limity: Q = 9 000 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
170 - 80 - 60 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Recipient: Nechranická nádrž 
 
Čistírna městských odpadních vod je mechanicko - biologická čistírna typu PESL 25 
v laminátovém provedení s hrubým předčištěním - česlicový koš. K biologickému čištění se 
používají ejektory osazené na kalových čerpadlech s aerobní stabilizací kalu. Původní 
zkušební provoz byl zahájen v r. 1984, trvalý provoz probíhal od r. 1988.  
Projektované parametry: 
EO 84 
Q =  7045 m3/r 
Přítok:  BSK5 = 1,65 mg/l 
  NL = 2,85 mg/l   

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Odtok:  BSK5 = 0,17 mg/l 
  NL = 0,29 mg/l 
   
Skutečné parametry: 
EO 55 
Q = 0,100 l/s = 2830m3/r 
Přítok:  CHSK = 734 mg/l 
  BSK5 = 427 mg/l 
  NL = 199 mg/l 
  N-NH4 = 51 mg/l 
  Pcelk = 8,6 mg/l 
Odtok:  CHSK = 113 mg/l 
  BSK5 = 35,1 mg/l 
  NL = 38,9 mg/l 
  N-NH4 = 53 mg/l 
  Pcelk = 7,1 mg/l 
 
Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Kadaň. Odtok z ČOV je zaústěn do Úhošťanského 
potoka.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 66% obyvatel, 20% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakováním a 14% do bezodtokových jímek s odvozem na pole. Kanalizace je v majetku 
SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí. 
 
 

××××× 

Stávající splaškovou kanalizaci  doplnit o oddílnou kanalizaci z nových území (realizace po 
roce 2015) a na stávající ČOV provést rekonstrukci – výměna technologie, případně doplnit o 
novou monoblokovou ČOV s aktivační nádrží.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0083 Rokle 
  .0083.03 Krásný Dvoreček 
 

identifikační číslo obce  014065 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Rokle z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner   

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Rokle - Krásný Dvoreček se nachází na jih od Kadaně v nadmořských 
výškách   375 - 388 m n.m. a krajinným charakterem již zapadá do Doupovských hor. Jedná 
se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou 
vesnickou zástavbu. Obcí protéká místní potok, nově je napuštěn rybník (0,3 ha), 
hydrologicky náleží do povodí Ohře. Nachází se v navrhované CHKO Střední Poohří. Obec 
má charakter zemědělský (jedna zemědělská farma) a rekreační. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v rekreační 
oblasti. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Krásný Dvoreček  je v současnosti zásoben ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.51) 
přes vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní 
řad DN 200 do obce. Zdroj vody Zvoníčkov slouží jako rezerva. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
  
 

××××× 
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Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je vyhovující. V roce 1986 byla 
provedena rekonstrukce.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Krásný Dvoreček nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou 
likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Krásném Dvorečku se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Jedná se o území s řídkou zástavbou. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0083 Rokle 
  .0083.04 Nová Víska u Rokle 
 

identifikační číslo obce  014066 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Rokle z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 
7. Vodní dílo Nechranice – komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní 

nádrže z roku 1998, zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Rokle - Nová Víska u Rokle se nachází jihovýchodně od Kadaně poblíž 
Nechranické přehrady v nadmořských výškách  313 - 317 m n.m. Jedná se o obec do 30 
trvale bydlících obyvatel se 17 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou zástavbu podél 
místní komunikace. Obcí protéká místní potok, hydrologicky náleží do povodí. Obec má ráz 
rekreačního bydlení s ohledem na blízký břeh Nechranické přehrady. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v rekreační 
oblasti. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Nová Víska u Rokle je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-
SK.CV.001.50) přes vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z 
vodojemu vede přívodní řad DN 200 do Rokle, Hradce a dále potrubím DN 80 do Nové 
Vísky.  Rozvod po obci je potrubím DN 63. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Rokle a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Vodovod je nový, v dobrém stavu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Nová Víska u Rokle nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody 
jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Dle urbanistické studie rekreačního využití okolí údolní nádrže se v Nové Vísce u Rokle 
výhledově navrhuje vybudovat splašková kanalizace z trub DN 300 v délce 1350 m s 
biologickou ČOV pro 313 EO s dočištěním na kořenové čistírně. Předpokládaná doba 
realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0083 Rokle 
  .0083.05 Želina 
 

identifikační číslo obce  014068 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Rokle z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 
7. Vodní dílo Nechranice – komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní 

nádrže z roku 1998, zpracovatel AGORA studio, Ing. arch. I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Rokle - Želina se nachází jihovýchodně od Kadaně v těsné návaznosti na 
město, u pravého toku řeky Ohře, v nadmořských výškách  376 - 388 m n.m. Jedná se o 
obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou 
zástavbu, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Část obce Želina s kostelem nad obcí tvoří 
neoddělitelnou součást městské památkové rezervace Kadaně. Obec tvoří rekreační 
předpolí města Kadaně svojí návazností na zahrádkářské kolonie na břehu Ohře. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Želina je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.48) přes 
vodojem Kadaň PK II. do vodojemu Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.) přes 
dvě redukční šachty. Na ocelovém potrubí DN 400 je jedna odbočka DN 80 směrem ke 
kostelu a druhá do vlastní obce (DN 80).  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Rokle a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

××××× 
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Vodovod v Želině je nový z roku 1998 a je realizován na celý rozsah zástavby.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Želina nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Dle urbanistické studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice se v Želině 
výhledově navrhuje vybudovat splašková kanalizace s biologickou ČOV. Pro výhledovou 
zástavbu v Želině bude možno uvažovat se společnou čistírnou odpadních vod pro skupinu 
devíti domků (US pro rozvoj obce Rokle).  
Předpokládaná doba realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0084 Vejprty 
  .0084.01 Vejprty 
 

identifikační číslo obce  017757 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
6. Pohovor s provozovatelem 
7. Územní plán města Vejprty z roku 1995 – zpracovatel AGORA STUDIO, Ing. arch. I. 

Kaplan  
8. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 
9. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Vejprty leží v severozápadním cípu okresu Chomutov u hranic se  Spolkovou 
republikou Německo v nadmořských výškách 715 - 840 m n.m. Jedná se o obec do 3300 
trvale bydlících obyvatel s 95 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (119 lůžek). 
Zástavba městského charakteru bytovými a panelovými domy je soustředěná, po okrajích 
rozptýlená (rodinné a rekreační domy) podél místních komunikací, trati ČD a podél státní 
hranice. Obcí protéká Hraniční potok (Polava) a Panenský potok, hydrologicky náleží do 
povodí Flöhy a zasahuje do CHOPAV Krušné hory. V centru města a podél Hraničního 
potoka jsou rozmístěné průmyslové podniky: K+M, Koestler, DUNO, Tricota a Belet.  
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, menší rozvoj lze předpokládat v oblasti 
rekreační (turistika, agroturistika), kde se bude i nadále zachovávat stávající převažující 
forma individuálních rekreačních chalup. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vejprty jsou zásobovány ze skupinového vodovodu (SK-CV.012.1). Vodárenská soustava 
Vejprtska je rozdělena na čtyři tlaková pásma podle čísel vodojemů, a to vodojem II - Vejprty 
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1000 m3 (777,16/773,39 m n.m.), VDJ III - 50 m3 (817,02/813,97 m n.m.), VDJ IV Nové 
Zvolání 150 m3 (851,55/848,25 m n.m.) a VDJ V České Hamry - 300 m3 (798,19/795,39 m 
n.m.). Soustavou jímacích zářezů a sběrných jímek je voda dopravována gravitací do 
jednotlivých akumulačních nádrží vodojemů. 
Přívod do VDJ V České Hamry přichází přes obec České Hamry a ve vodojemu je voda 
nadržována plovákovým systémem pro zvýšení tlaku v obci České Hamry. Z vodojemu V je 
voda přiváděna zásobním řadem OC 150 přes obec Nové Zvolání. V Novém Zvolání je 
čerpací stanice, která v době nedostatku vody dočerpává vodu do systému Nové Zvolání.   
Přívod do vodojemu IV Nové Zvolání je veden na kótě 848,0 m n.m. Vodojem má obsah 150 
m3. 
Přepad z vodojemu IV Nové Zvolání je napojen na zásobní řad v ul. Košťálova. 
Vodojem II Vejprty je hlavním vodojemem pro největší tlakové pásmo s největším počtem 
zásobovaných obyvatel. Součástí vodojemu je ČS pro VDJ III. 
Vodojem III je pro třetí tlakové pásmo pro výše položenou zástavbu. 
Samostatné jímání je v obci Vejprty pro ulice Jiráskova a S.K. Neumanna a další jímání pro 
ulice Zátiší, Nerudova a část ulice Husova. 
Vodovod byl uváděn do provozu od roku 1920 - 1932.  
Na vodovod je napojeno 95% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze 
studní. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská 
společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 
 

××××× 

Obslužný vodárenský systém  spolehlivě plní požadovanou funkci sídla. Zásobní síť byla 
v roce 1970 z části rekonstruována. Postupně v letech 2005 - 2014 bude rekonstrukce 
dokončována včetně rekonstrukce jímacích zařízení. V rozvodné síti by mohla být 
prodloužena  některá okrajová vedení s ohledem na novou zástavbu. 
Horní tlakové pásmo s vodojemem č. III bude posíleno o nový akumulační prostor o obsahu 
100 m3. Nová vystélka přivaděče 40/30 a repase ovládacích a uzavíracích prvků.  
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje je zahrnuto propojení SV Karlovy 
Vary – SV Vejprtsko potrubím DN 300 v délce 3,03 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.  
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Vejprty mají vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.044-J.C). Síť je postupně 
budována, převážně z betonového potrubí DN 300 - 600. Hlavní kmenový sběrač je ukončen 
mechanicko - biologickou čistírnou odpadních vod v prostoru pod nádražím v blízkosti 
státních hranic u Polavského potoka.  
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Vejprty do hraničního 
vodního toku Polava v ř. km 1,6 v množství a kvalitě dle následujících údajů vydalo svým 
Rozhodnutím Ministerstvo životního prostředí  8. 3. 2000 pod čj. 830/83/00-Ing.Polj.-UL 
Platnost rozhodnutí do 31.12. 2005 
 
Q = 350 000 m3/r 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
70 110 25 45 22 45 15 30 25 40 - - 

 
ČOV Vejprty je mechanicko - biologická  se strojním odvodněním kalu. Odpadní voda přitéká 
k jemně stíraným samočistícím česlím a dále odtéká do vertikálního lapače písku 
s mamutkou. Pak odtéká do štěrbinové  nádrže, která je rozdělena na dvě nádrže a dále do 
čerpací šachty, která v případě potřeby slouží také jako oddělovací objekt. Z této šachty je 
voda čerpána na biofiltr a na mikrobublinnou aktivaci v poměru 1 : 3. Voda z biofiltru přitéká 
na aktivaci a dále do dosazovacích nádrží, ze kterých je čerpán vratný kal zpět do aktivace a 
přebytečný kal je vypouštěn do vyhnívací nádrže. Vyčištěná voda přepadá přes hrany a teče 
do měrného objektu a do potoka Polava. 
 
štěrbinová nádrž  10 x 10 m  300 m3 
aktivace   4 x 13 x 5 m  220 m3 
biofiltr    průměr 12 m  280 m3 
dosaz. nádrže (4)  5,4 m   253 m3 
 
Projektovaná kapacita: Q = 1830 m3/den 
    BSK5 = 462 kg/den 
    7700 obyvatel 
Skutečné zatížení:  Q = 870 m3/den 
    BSK5 = 462 kg/den 
    7700 obyvatel 
 
Vyprodukovaný kal se odváží na skládku do Vejprt. 
Odtok z ČOV je zaústěn do Polavského potoka (Hraniční). Odpadní vody jsou na ČOV 
odváděny gravitačně. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel. 10% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakováním a 5% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV. 
Určité části města nejsou napojeny na kanalizační síť. Nové Zvolání nemá vybudovanou 
splaškovou kanalizaci, pouze dešťovou kanalizaci z betonového potrubí DN 200, 300 
zaústěnou do Hraničního potoka.  
Kanalizace je v provozu od roku 1926, poslední rekonstrukce v roce 1970. 
V rámci 7 700 EO se čistí odpadní vody cca 5 400 EO města Bärenstein. 
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Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, část dešťových vod je odváděna 
po povrchu do Hraničního potoka. 
Kanalizace a ČOV je v majetku Svazku obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská 
společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 

××××× 

Postupně dobudovat kanalizační síť v okrajových částech města a v místech nové zástavby. 
Pro odkanalizování navrhuje RPI využití stávající dešťové kanalizace takto: 
1. Pod nádražím za propustkem postavit oddělovací komoru a kanalizačním řadem DN 300  

v délce 200 m přivést odpadní vodu do šachty před ČOV 
2. Dešťovou kanalizaci v ul. E. Krásnohorské připojit na kanalizaci v ul. Písečnické řadem DN 

300 v délce 300 m 
3. V Nerudově ul. podchytit stávající dešťové kanalizace a po odlehčení dešťové vody 

splašky svést nebo přečerpat do kanalizace  v Tylově ul. 
4. V Novém Zvolání využít dešťovou kanalizaci a přivést odpadní vodu řadem DN 250 

v délce 3700 m do čerpací stanice č.1 v Moskevské ulici a po oddělení dešťové vody 
přečerpat do čerpací stanice č.2 na Moskevské ul., kam je svedena kanalizace DN 250 
v délce 4100 m a další dešťové kanalizace, odtud čerpat splaškové vody výtlakem DN 
150 v délce 1100 m do kanalizace ul. B. Němcové odkud poteče na ČOV.   

5. Rozšíření a modernizace ČOV: 
Rozšíření ČOV si vyžádá rozšíření štěrbinové nádrže o 50% stávající kapacity, včetně 
vyřešení stírání plovoucích nečistot z nové i stávajících štěrbinových nádrží. Hrubé 
předčištění doplnit u česlí o transportér a kontejner na odstraňování shrabků. Stávající 
aktivační nádrž doplnit další aktivací vestavěnou do stávajícího biofiltru po jeho vyprázdnění. 
Vestavěná válcovitá aktivace by byla obklopena dosazovací nádrží. Ke dvěma dmychadlům 
dodat třetí jako rezervu, pro stálý provoz dvou. Provést výměnu a úpravu míchacího zařízení 
v uskladňovací nádrži a výměnu čerpadel pro odpadní vodu a kal. 
ČOV Vejprty bude čistit též obsahy vyvážené z žump a z lokalit, které nebudou mít ani ve 
výhledu napojení na ČOV.  
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 CZ042.3503.4204.0084 Vejprty 
  .0084.02 České Hamry 
 

identifikační číslo obce  002254 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
5. Pohovor s provozovatelem 
6. Urbanistická studie České Hamry z roku 1997 – zpracovatel AGORA STUDIO, Ing. arch. 

I. Kaplan  
7. Studie proveditelnosti – Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku 

obcí Vejprtska – zpracovatel VP Projekting, s.r.o., Praha 2 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vejprty - České Hamry leží na jih od města Vejprt u hranic se Spolkovou 
republikou Německo v nadmořských výškách 795 - 830 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale 
bydlících obyvatel se 17 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (110 lůžek). Zástavba 
je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Bílá voda, v západní části se 
vlévá do Hraničního potoka (Polava), hydrologicky náleží do povodí Flöhy a území zasahuje 
do CHOPAV Krušné hory. 
Obec České Hamry se bude rozvíjet jako rekreační sídelní útvar při zachování podílu 
trvalého bydlení.  
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný nárůst v oblasti turistického ruchu 
(agroturistika). 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod Vejprty (SK-CV.012.2) přes VDJ V České Hamry 2 
x 150 m3 (798,19/795,39 m n.m.) potrubím DN 150, 80. Vodojem je za spotřebištěm.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a 
provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem 
VAK, a.s. Karlovy Vary. 
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××××× 

V Českých Hamrech je nutno dobudovat vodovodní řady DN 80 v délce 510 m směrem na 
Kovářskou a pro tuto část obce vybudovat VDJ 75 m3. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec České Hamry  nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 7 km. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou a malým podílem stálých obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V obci České Hamry se uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace DN 300 v délce 4,8 
km, kterou budou splaškové vody odváděny na ČOV Vejprty. Realizace po roce 2015. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
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 CZ042.3503.4204.0084 Vejprty 
  .0084.03 Výsada 

identifikační číslo obce  040805 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje Vodárenské společnosti Vejprty s.r.o. 
5. Pohovor s provozovatelem 
6. Urbanistická studie České Hamry z roku 1997 – zpracovatel AGORA STUDIO, Ing. arch. 

I. Kaplan  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vejprty – Výsada leží na jih od města Vejprt u hranic se Spolkovou 
republikou Německo v nadmořských výškách 790 - 800 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale 
bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (5 lůžek). Zástavba je 
rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká Hraniční potok (Polava), hydrologicky 
náleží do povodí Flöhy a zasahuje do CHOPAV Krušné hory. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod Vejprty (SK-CV.012.3) přes VDJ V České Hamry 2 
x 150 m3 (798,19/795,39 m n.m.). Vodojem je za spotřebištěm.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a 
provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem 
VAK, a.s. Karlovy Vary. 
 

××××× 

V obci Výsada je zásobní síť dostatečná. Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě 
nepočítá. Na řadech bude nutné provést rekonstrukce. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Výsada nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 6,5 km. Jedná se o 
území s rozptýlenou zástavbou a nízký počet stálých obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V obci Výsada se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty. 
Po vybudování kanalizace České Hamry – Vejprty bude obec na tuto kanalizaci připojena. 
Realizace po roce 2015. 
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 CZ042.3503.4204.0085 Veliká Ves 
  .0085.01 Veliká Ves 
 

identifikační číslo obce  017800 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Veliká Ves z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. 

Karlovy Vary, Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Veliká Ves leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v 
nadmořských výškách 274 - 280 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel se 7 
rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok        
Dubá II, je zde jeden  rybník o rozloze 1,2 ha, hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část 
obce je v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení. Zemědělské usedlosti jsou 
využívány pro zemědělskou výrobu (sušička, výrobna tvarovaných krmiv). 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.  
 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci byl vybudován nový vodovod prodloužením řadu ze Širokých Třebčic potrubím DN 80 
(OP-SK.CV.001.80). Rozvody po obci jsou DN 63. V současné době je malé procento 
napojených obyvatel – zámeček, obecní dům a výtokový stojan. 
Na vodovod je napojeno 8% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod je nový, bez provozních problémů, zvýšení počtu napojených obyvatel.  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Veliká Ves nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní splaškové vody jsou 
zachytávány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Pro obec Veliká Ves je zpracována projektová dokumentace ve stupni zadání stavby na 
místní kanalizační síť a samostatnou ČOV. Realizace po roce 2015. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0085 Veliká Ves 
  .0085.02 Nové Třebčice 
 

identifikační číslo obce  017797 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Veliká Ves z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. 

Karlovy Vary, Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Veliká Ves - Nové Třebčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém 
území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 286 - 293 m n.m. Jedná se o obec 
do 30 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba z rodinných domů a 
zemědělských usedlostí, které se staly střediskem zemědělské výroby (v současné době 
stagnuje) je rozptýlená. Obcí protéká Třebčický potok, na návsi je jeden rybník přeměněný 
na betonovou požární nádrž (0,07 ha) a jeden rybník na kraji obce o rozloze 0,16 ha, 
hydrologicky náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu 
bydlení. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.  
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Nové Třebčice nemají v současnosti vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni 
individuálně (studny - 14 ks). 

××××× 

V Nových Třebčicích je vypracována projektová dokumentace ve stupni zadání stavby  na 
vodovodní sítě a prodloužení vodovodu DN 150 z Podlesic do části obce Vitčice (již hotovo) 
a do Nových Třebčic – potrubí DN 80 v délce cca 1,0 km. V souběhu s vodovodem bude 
položena i kanalizace DN 300. Předpokládaná doba výstavby po roce 2015. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 2 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nové Třebčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 

××××× 

V obci  Nové Třebčice je zpracována dokumentace ve stupni zadání stavby na kanalizaci a 
ČOV. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0085 Veliká Ves 
  .0085.03 Podlesice 
 

identifikační číslo obce  017798 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Veliká Ves z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. 
       Karlovy Vary, Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Veliká Ves - Podlesice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém 
území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 290 - 310 m n.m. Jedná se o obec 
do 60 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy je 
rozptýlená. Na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,037 ha), 
hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu 
bydlení. Jeden zemědělský statek je nadále využíván pro zemědělskou výrobu.  
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.  
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Podlesice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.70). Na potrubí DN 200 
mezi obcemi Mašťov a  Radonice je odbočka DN 150 a přes přerušovací jímku 5 m3 
(323,00/321,16 m n.m.) je voda vedena potrubím DN 150 do obce.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovod je v dobrém technickém stavu. S rozšiřováním vodovodní sítě se nepočítá. 
V zadání stavby pro obce Nové Třebčice, Veliká Ves a Vitčice je i vybudování zemního 
vodojemu na místě přerušovací jímky pro obec Podlesice. Vodojem je navržen o objemu 150 
m3, s max. hl. na kótě 326,0 m n.m. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Část obce Podlesice má vybudovanou  splaškovou kanalizaci (K-CV.032-S.C) z potrubí DN 
300. Odpadní splaškové vody jsou odváděny na ČOV CNP 20. V části obce jsou odpadní 
vody likvidovány v bezodtokových jímkách – 16% s odvozem na pole. Jeden objekt má 
vlastní MČOV.  
Vlastníkem ČOV je obec Veliká Ves a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.9.2003 pod č.j.: ŽP-Rü/2466/03 
Limity: Q = 9 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 43 - 35 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2004 – podána žádost  o prodloužení. 
 
Mechanicko - biologická čistírna CNP 20, kde biologický stupeň pracuje na principu aktivace 
a současného odstraňování různých forem dusíku a celkového fosforu. Biologický stupeň 
čištění je tvořen aktivačními nádržemi, vybavenými aeračními elementy. Na odtoku je 
umístěno ponorné odtokové čerpadlo. Součástí čistírny je kalojem na uskladnění 
přebytečného kalu. 
 
Základní projektové kapacitní parametry : 
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Qh [l/s]       0,34       
Qr [m3/rok]            10 950              
Počet připojených EO (dle BSK5)        133        
BSK5 [mg/l]       400        
 
V roce 2003 bylo na čistírnu odpadních vod připojeno 5 ekvivalentních obyvatel.  
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV je zaústěn do Třebčického 
potoka. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 84% obyvatel. Majitelem kanalizace je obec Veliká Ves a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Kanalizace je nová a s jejím rozšiřováním se nepočítá. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0085 Veliká Ves 
  .0085.04 Široké Třebčice 
 

identifikační číslo obce  017799 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Veliká Ves z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. 

Karlovy Vary, Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Veliká Ves - Široké Třebčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v 
rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 260 - 285 m n.m. Jedná 
se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými 
domky je ve středu obce soustředěná a po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí 
protéká Třebčický potok, v dolní části obce jsou dva rybníky (o rozloze 0,40 a 0,45 ha), 
hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Ráz obce je zemědělský, část využívaná k 
rekreačnímu bydlení. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Široké Třebčice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.72). Z vodojemu 
Přeskaky 500 m3 (319,20/316,20 m n.m.) vede voda potrubím  DN 150 přes obec Račetice 
do obce Široké Třebčice. Vodovod je z roku 1991 - 1992.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

V Širokých Třebčicích je v současnosti vybudovaný nový vodovod. S rozšířením se uvažuje 
jen v místech případné nové zástavby. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Široké Třebčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou 
likvidovány v bezodtokových jímkách - 100% obyvatel s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V  Širokých Třebčicích se výhledově počítá s vybudováním splaškové kanalizace a ČOV. 
Realizace po roce 2015. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0085 Veliká Ves 
  .0085.05 Vitčice 
 

identifikační číslo obce  017801 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Veliká Ves z roku 1993, zpracoval AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. 

Karlovy Vary, Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Veliká Ves - Vitčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území 
pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 288 - 297 m n.m. Jedná se o obec do 70 
trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a 
zemědělskými objekty je rozptýlená. Obcí protéká Třebčický potok, na návsi je jeden rybník 
přeměněný na betonovou požární nádrž (0,2 ha), hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. 
Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vitčice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.71). Na potrubí DN 200 
mezi obcemi Mašťov a  Radonice je odbočka DN 150 a přes přerušovací jímku 5 m3 
(323,00/321,16 m n.m.)  je voda vedena do obce Podlesice a dále do Vitčic.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
       

××××× 
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Vodovod je nový, bez provozních problémů. S rozšířením se uvažuje jen v místech případné 
nové zástavby. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vitčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v bezodtokových jímkách – 90% obyvatel s odvozem na pole a 10% odvádí odpadní vody do 
septiků se vsakem. 
Současně s novým vodovodem byla položena dešťová kanalizace DN 250 zaústěná do 
potoka.  

××××× 

V obci Vitčice je zpracována dokumentace na kanalizaci a ČOV. Samostatná ČOV se 
navrhuje - oxidační příkop. Realizace po roce 2015. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0086 Vilémov 
  .0086.01 Vilémov 
 

identifikační číslo obce  018189 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace – obec Vilémov 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem (SČVK a.s., obec Vilémov) 
7. Urbanistická studie Vilémov z roku 1995, zpracoval projekt. atelier KA*KA Tuřice, Ing. L. 

Kačírek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Vilémov leží jihozápadně od města Kadaně v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 
288 - 305 m n.m. Jedná se o obec do 450 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je ve středu 
obce soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí protéká potok Liboc,  
hydrologicky náleží do povodí Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská 
pahorkatina. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj. Výhledově se počítá s postavením 
40 rodinných domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vilémov je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.68). Z vodojemu Radonice 
300 m3 (366,30/363,00 m n.m.) vede voda potrubím PVC DN 150 a odbočkou DN 100 do 
obce Vilémov. Rozvody po obci jsou DN 100,80. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Výhledově se počítá s rozšířením vodovodní sítě potrubím DN 80 v délce 1117 m a DN 100 
v délce 931 m a vybudováním  přípojek pro novou zástavbu (40 RD). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vilémov má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.031-S.C). Kanalizace je 
ukončena vybudovanou ČOV CINIS 450 EO. Projektovaná kapacita je 67,5 m3 /den, to je 
0,8 l/s.  
Jakost vyčištěné vody:  BSK5 prům. 20 mg/l 
     CHSK prům.40 mg/l 
     NL prům.   18,3 mg/l 
Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Liboc. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 50% obyvatel, 35% odvádí splaškové vody do septiků se 
vsakováním, 10% do bezodtokových jímek s vyvážením na pole a 5% do DČOV s odtokem 
do vodoteče. 
Kanalizace je v majetku obce Vilémov, která je rovněž provozovatelem.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustí do místních vodotečí. 
 

××××× 

Výhledově se ve Vilémově počítá s vybudováním ČS splašků a výtlaku DN 100 v délce 40 m 
do stoky vedoucí na ČOV a dále s rozšířením kanalizační sítě v místech nové zástavby 
(stavba 40 RD) – potrubí DN 300 v délce 1254 m. Bude nutná i rekonstrukce ČOV. 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 

 CZ042.3503.4204.0086 Vilémov 
  .0086.02 Blov 
 

identifikační číslo obce  018222 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu – obec Vilémov  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vilémov - Blov leží  na jih od města Kadaně v nadmořských výškách 300 - 
320 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je rozptýlená podél 
komunikace. Obcí neprotéká žádný potok, pouze občasné vodoteče, které tečou do 
Vinařického potoka, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Nachází se v navrhované CHKO 
Střední Poohří. Na jih od obce je rybník Podkova o rozloze 12,0 ha. Ráz obce je 
zemědělský. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V Blově je místní vodovod s vlastním vodojemem (M-CV.026). Voda z jímání vede potrubím 
DN 50 do vodojemu 10 m3  z roku cca 1900 (kóta terénu  330,0 m n.m.) a přes hydroforovou 
čerpací stanici  je proveden rozvod po obci, potrubím PVC DN 150 a 80. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Vilémov.  
 
 

××××× 

Výhledově se počítá s přivaděčem z Vilémova do Zahořan, Vinař a Blova. 
Předpokládaná doba výstavby po roce 2105. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje  A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 2 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Blov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách 
– 30% obyvatel s odvozem na pole a 70% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí, případně vsakovány do 
terénu. 
 

××××× 

Odpadní splaškové vody budou čištěny individuálně pomocí samostatných domovních 
čistíren nebo septiky se zemním filtrem.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0086 Vilémov 
  .0086.03 Vinaře 
 

identifikační číslo obce  018223 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3.    Údaje provozovatele vodovodu - obec Vilémov 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vilémov - Vinaře leží jihozápadně od města Kadaně v nadmořských 
výškách 290 - 300 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je 
rozptýlená podél komunikace. Obcí protéká Hasnický potok, hydrologicky náleží do povodí 
Ohře. Na jih od obce je Vinařický rybník o rozloze 7,0 ha a na návsi požární nádrž (0,09 ha). 
Obec se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Ráz obce je zemědělský. Do 
budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Ve Vinařích je místní vodovod s vlastním vodojemem a zdrojem vody (M-CV.025). Voda z 
jímání  vede přes  vodojem Vinaře 40 m3 (kóta terénu  315,0 m n.m.) potrubím PVC DN 100 
do obce. Vodovod je z roku 1988. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a 
provozovatelem je obec Vilémov. 
 
 

××××× 

Výhledově se počítá s přivaděčem z Vilémova do Zahořan, Vinař a Blova. Předpokládaná 
doba výstavby po roce 2105. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Vinařích  není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách – 10% obyvatel s odvozem na pole a 90% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakem. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. 
 

××××× 

Odpadní splaškové vody budou likvidovány individuálně pomocí samostatných domovních 
čistíren nebo septiky se zemním filtrem. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 
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 CZ042.3503.4204.0086 Vilémov 
  .0086.04 Zahořany 
 

identifikační číslo obce  018190 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vilémov - Zahořany leží  jihozápadně od města Kadaně v zemědělské 
oblasti v nadmořských výškách  290 - 295 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících 
obyvatel. Zástavba vesnickými domy je rozptýlená. Obcí protéká místní vodoteč, 
hydrologicky náleží do povodí Ohře. Na území obce jsou tři menší rybníky. Do budoucna 
nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zahořany jsou  napojeny  na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.69).  Z vodojemu Radonice 
300 m3 (366,30/363,00 m n.m.) vede voda potrubím PVC DN 150 do obce Vilémov a odtud 
dále potrubím PVC DN 100 do Zahořan. 
Na vodovod je napojeno 63% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze 
studní. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Výhledově se počítá s dokončením rozvodné vodovodní sítě a připojením dalších obyvatel.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Zahořanech není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách – 20% obyvatel s odvozem na pole, 70% odvádí odpadní vody do septiků se 
vsakem a 10% do septiků s odtokem do povrchových vod. 
Dešťové vody jsou vsakovány přímo do terénu. 

××××× 

Odpadní splaškové vody budou čištěny individuálně pomocí samostatných domovních 
čistíren nebo septiky se zemním filtrem. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 


