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 CZ042.3506.4208.0179 Černiv 
  .0179.01 Černiv 
 

identifikační číslo obce  002033 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Žádost obce Černiv o změnu PRVKUK ze dne 5. 8. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černiv leží severně od Libochovic. Jedná se o obec, kde žije do 140 trvale žijících 
obyvatel s 9 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 188 m n. m., náleží do 
povodí řeky Ohře, protéká zde Podsedický potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Černiv je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-
SK-LT.015.19), provozní část Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav a vývěr – Čížkovice 
Akát. Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, 
Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový 
vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
vodojemu Čížkovice 2x100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 m3 je 
mimo provoz. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní 
v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního zhoršení kvality 
vyřazen z provozu. 
Pro obec Černiv je přiveden zásobní řad DN 150 z vodojemu Čížkovice přes obec Čížkovice, 
Želechovice a Úpohlavy. Na vodovod je napojeno 96% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení obce Černiv se nebude v budoucnosti měnit. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Černiv není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (95 %) a v 
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (5 %)  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí dešťové kanalizace, která je téměř v celé obci (98%), 
pochází ze sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 600, má mírný spád. Je ve 
špatném technickém stavu, zanesená, některé stoky jsou špatně vyspádovány. Jsou na ní 
napojeny přepady ze septiků od jednotlivých objektů. Kanalizace je v obci na čtyřech místech 
zaústěna do Podsedického potoka, který je viditelně znečištěn splaškovými vodami. Celá 
kanalizace je majetkem obce Černiv. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Libochovice a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
 
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 
1055 m s přípojkami DN 150 a DN 200 v celkovém počtu 80 ks s gravitačním svedením do 
dvou míst s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku na novou centrální ČOV 
obce pro 200 EO se zaústěním do Podsedického potoka. Součástí výstavby jsou dvě čerpací 
stanice a kanalizační výtlak DN 80 z níže položených částí obce na ČOV v celkové délce 
380 m.  
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 CZ042.3506.4208.0180 Čížkovice 
  .0180.01 Čížkovice 
 

identifikační číslo obce  002410 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Provozní řád ČOV Čížkovice 
9. ÚPNO Čížkovice, z roku 2001, Atelier CHARVÁT 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obce Čížkovice leží 4 km jihozápadně od města Lovosic, při silnici I/15. Jedná se o obec, 
kde žije do 1240 trvale žijících obyvatel a s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná převážně z rodinných domků, s historickou částí (rozlehlá 
náves, kostel, zámek) a na jihozápadě se zástavbou panelových domů. Území leží v 
koridoru narušeném zejména těžbou vápence. Hlavními závody jsou Lafarge Cement a.s. 
(cca 250 zaměstnanců) a ZDV Slatina (cca 70 zaměstnanců). Z vyšší občanské vybavenosti 
je zde domov důchodců, diagnostický ústav, základní škola. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 160 – 192 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, cca 200 m východně od obce protéká 
Modla, obcí protéká méně vodnatý Jenčický potok, je zde požární nádrž a rybník. Svým 
územím zasahuje částečně do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Počítá se pouze s nepatrným rozšířením 
průmyslové nebo zemědělské výroby (cca 3% za rok). S výstavbou nových rekreačních 
zařízení se nepočítá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Čížkovice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice 
(OZ-SK-LT.015.4), provozní části Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav (přivaděč DN 300 z 
vodojemu Třebenice) a vývěr – Čížkovice Akát (přiváděcí řad DN 60 ze zdroje u Čížkovic 
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nad silnicí I/15). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní 
v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního zhoršení kvality 
vyřazen z provozu. 
Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, 
Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový 
vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
nového vodojemu Čížkovice 2x 100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 
m3 je mimo provoz. 
Pro obec Čížkovice vede zásobovací řad DN 200 z vodojemu Čížkovice. Vodovodní přivaděč 
pokračuje přes Čížkovice do Želechovic. Původní zásobovací řad DN 100, který již měl 
nedostatečnou kapacitu byl pod vodojemem zaslepen a jeho dolní část slouží k zásobování 
zástavby pod silnicí I/15. Dalším vodovodním řadem přicházejícím do řešeného území je řad 
DN 80, který vede jižně podél silnice I/15. Na tento řad je napojeno pouze 5 rodinných 
domků v Čížkovicích, další část vodovodu směrem na Sulejovice byla zrušena. 
Rozvodnou sítí je pokryto celé zastavěné území Čížkovic, vodovodní řad je přiveden i k 
osídlení u cementárny. Na vodovod je napojeno 87% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Čížkovic se nebude v budoucnosti měnit. Z rozboru vyplývá, že současné 
úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu, stáří potrubí a 
použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Čížkovících je 78% odpadních vod odvedeno veřejnou kanalizací na ČOV s odtokem do 
vodoteče, 5% vod se jednotnou kanalizací vypouští nečištěných přímo do vodoteče, 7% do 
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bezodtokových jímek se svozem na zemědělsky využívané pozemky, 4% do septiků 
s odtokem do vodoteče, 6% do septiků se vsakováním.  
V Čížkovicích je vybudován převážně jednotný systém kanalizace (K-LT.009-J.C, K-LT.010-
J.N) kromě Nádražní ulice, kde je kanalizace oddílná. V celé obci je kanalizace funkční, 
jednotlivé stoky jsou ve vyhovujícím stavu. Většina kanalizace ve staré zástavbě byla 
vybudována pravděpodobně za 1. republiky, na sídlišti přibližně kolem roku 1974, v 
návaznosti na tuto kanalizaci byla postavena ČOV. Zbývající stoky splaškové kanalizační 
(Nádražní ul., u nových RD, od diagnostického ústavu) byly postaveny v letech 1988-1993. 
Stoky byly vybudovány z betonových, kameninových a PVC trub DN 300 až DN 600. 
Splaškové odpadní vody z povodí Nádražní ulice, svedené do čerpací stanice, jsou čerpány 
výtlačným řadem z PVC trub DN 100 do ČOV cementárny. 
Majitelem kanalizace v obci je převážně SVS a.s., z části Obec Čížkovice. Provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Cementárně mimo kanalizace v jejím areálu ještě patří kanalizační stoky na sídlišti. 
Diagnostický ústav je majitelem stoky vedoucí po jeho pozemku. 
Na ČOV Čížkovické cementárny jsou čištěny odpadní vody z vlastního areálu, Agropodniku 
a Nádražní ul. v Čížkovicích. Byla rekonstruovaná v roce 1985. Je osazena 2 ks balené 
čistírny VHS III z nichž jedna je využívána a druhá slouží jako rezerva. Vyčištěné vody jsou 
odváděny do Modly. Z hlediska množství odpadních vod je ČOV plně vytížena, problémem 
zůstává malé znečištění přiváděných odpadních vod. 
Vlastníkem ČOV je obec Čížkovice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Čížkovice do recipientu 
Modla, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v 
Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství, dne 10.10.2002, pod čj. 231.2-
5763/02/ŽP  
Q = 210000 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  
50 100 15 30 20 40 10 20 - - - - 

 
Platnost rozhodnutí do 12/2012. 
 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q 
= 428 m3/den a BSK5 = 67 kg/d. Pro čištění odpadních vod je použit systém 
nízkozatěžované aktivace s primární sedimentací.  
Odpadní vody jsou přiváděny jednotnou kanalizací na mechanický stupeň čistírny, který tvoří 
strojně stírané česle a vertikální lapák písku. Za lapákem písku je umístěna štěrbinová 
nádrž, která plní funkci usazovací nádrže. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do aerované laguny, která plní funkci 
aktivační nádrže. Jedná se o zemní obdélníkovou nádrž s dlažbou a železobetonovou 
stěnou. Provzdušňování a promíchávání aktivační směsi zajišťují dva povrchové aerátory 
BSK-Gigant. 
Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí do vertikální dosazovacích nádrží, která 
slouží k separaci kalu. Kal ze dna dosazovací nádrže je kontinuálně odpouštěn do kalové 
jímky vystrojené kalovým čerpadlem typu 100 GFHU, které přečerpává aktivovaný kal zpět 
do aktivace. 
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Přebytečný kal je z dosazovací nádrže přečerpáván stejným čerpadlem do uskladňovací 
nádrže objemu 100 m3, která slouží k zahušťování a skladování kalu. Zahuštěný kal z ČOV 
Je odvážen k odvodnění na ČOV Litoměřice. 
Na ČOV Čížkovice byly vybudovány 4 kalové pole, která však mají sloužit pouze v případě, 
kdy nebude možné odvážet přebytečný kal na ČOV Litoměřice. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt Parshallův žlab P3.  
Projektované parametry: 
EO 1 130 
Q = 5,00 l/s = 157 680 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 24,76 mg/l 
  NL = 125 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 41,6 mg/l 
  NL = 33,8 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
EO 958 
Q = 6,4 l/s = 218 374 m3/r 
Přítok:  CHSK = 265 mg/l 
  BSK5 = 104 mg/l 
  NL = 156 mg/l 
  N-NH4 = 10,25 mg/l 
   
Odtok:  CHSK = 29 mg/l 
  BSK5 = 4,20 mg/l 
  NL = 14 mg/l 
  N-NH4 = 0,6 mg/l 
Dešťové vody jsou odváděny převážné jednotnou kanalizací. Z Nádražní ulice jsou 
odvedeny potrubím do betonového žlabu, který je zaústěn do Modly. 
Od prostranství u domova důchodců je vybudována stoka sloužící pouze pro odvedení 
balastních vod z prostoru bývalého pivovaru. Zaústěna je v odlehčovací komoře před ČOV 
do odtokového potrubí. Tuto stoku spravují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Stávající stav odkanalizování obce Čížkovice je vyhovující. 
V cílovém roce 2015 budou odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách (7 %) 
likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. Zároveň je nutné zajistit zrušení 
stávajících septiků přepojením na kanalizaci nebo jejich rekonstrukce (10 %) eventuelně 
jejich intenzifikace na domovní mikročistírny. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do 
místní vodoteče. U nemovitostí odkanalizovaných bez čištění přímo do vodoteče je nutné 
převést nečištěné odpadní vody na ČOV pomocí splaškové kanalizace DN 300 z 
korugovaného PVC délky 0,100 km a čerpací stanice ČS (Q 1 l/s, H 10 m) s výtlakem DN 80 
délky 0,150 km.  
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
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 CZ042.3506.4208.0180 Čížkovice 
  .0180.02 Želechovice 
 

identifikační číslo obce  017467 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. ÚPNO Čížkovice, z roku 2001, Atelier CHARVÁT 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Čížkovice – Želechovice leží jižně od Lovosic a jihovýchodně od Čížkovic. 
Trvale zde žije do 80 obyvatel, 5 objektů je využívano pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Převážně zemědělská výroba s drobným 
zemědělstvím a se ZD Slatina (rostlinná a živočišná výroba – cca 70 zaměstnanců). Obec 
sousedí s otevřeným lomem vápence. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 166 – 180 
m n. m., náleží do povodí řeky Labe, západním okrajem protéká potok Modla a jižně 
meliorační kanál. S nárůstem počtu obyvatel se nepočítá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Želechovice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Lovosice (OZ-SK-LT.015.15). Provozní části Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav (přivaděč 
DN 300 z vodojemu Třebenice) a vývěr – Čížkovice Akát (přiváděcí řad DN 60 ze zdroje u 
Čížkovic nad silnicí I/15). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav 
nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního 
zhoršení kvality vyřazen z provozu. 
Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, 
Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový 
vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
nového vodojemu Čížkovice 2x 100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 
m3 je mimo provoz.  
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Obec Želechovice je připojena z vodovodního přivaděče LT- DN 150 do Úpohlav. Na 
rozvodnou síť je napojeno 95 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Želechovic se nebude v budoucnosti měnit. Z rozboru vyplývá, že 
současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu a vzhledem k 
použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Čížkovice – Želechovicích není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou z 93% vypouštěny nečištěné přímo do vodoteče, 
6% do septiků se vsakováním, 1% do mikročistírny s odtokem do vodoteče. 
Areál ZD Slatina je odkanalizován do vlastního septiku. 
V obci je stoka dešťové kanalizace DN 250 délky 0,370 km, vedená v místě nejhustší 
zástavby a zajišťuje 40% odvedení dešťových vod. Dnes jsou do ní zaústěny přepady ze 
septiků. Stoka je zaústěna na okraji obce do Modly. Stoka je ve funkčním stavu, avšak 
některé dešťové vpusti jsou silně zaneseny. Systém příkopů, struh a propustků odvádí 55% 
dešťových vod. Majitelem dešťové kanalizace je Obec Čížkovice. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na domovní 
mikročistírny. 
V cílovém roce 2015 budou odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách a kaly 
z mikročistíren likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0181 Děčany 
  .0181.01 Děčany 
 

identifikační číslo obce  002489 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. T. Kocian 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Děčany leží v západním cípu okresu Litoměřice, katastr obce tvoří hranici s okresem 
Louny. Samotná obec leží na jižním úpatí vrchu Baba, na okraji intenzivně zemědělsky 
obdělávané půdy. Jedná se o obec do 140 trvale žijících obyvatel se 7 objekty využívanými 
pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s 
intenzívní zemědělskou prvovýrobou (ZD Děčany). Zastavěná část obce se rozkládá v 
nadmořské výšce 223 – 232 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká Suchý potok. 
Svým územím obec zasahuje částečně do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Děčany jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves 
(OP-SK-LT.016.4), provozní části Děčany se zdrojem pitné vody – studna Mléčnice. 
Vodovod Třebívlice - Děčany zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany a částečně Třebívlice. 
Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory 
Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80), které je posíleno druhým zásobním řadem DN 200 z 
vodovodní sítě v Třebívlicích. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa a SO4. 
Do Děčan je z PK Mléčnice veden zásobní řad PVC 150. Před vstupem do zastavěného 
území se mění profil na DN 110. Vodovod je tvořen páteřním rozvodem vedoucí podél hlavní 
silnice, dále prochází podél obecního úřadu a pokračuje přes náves do areálu zemědělského 
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družstva, kterým prochází téměř na konec obce. Na tento páteřní vodovodní řad jsou 
připojeny 3 krátké rozváděcí řady PE 2“. 
Od roku 2003 je zdroj Mléčnice v rámci I. etapy nahrazen zásobením vodou z vodojemu 
Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále 
zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového 
vodovodu. 
Na rozvodnou síť je napojeno 65% obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Děčany není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace 
(10%) a do vodoteče (22 %). Dále v bezodtokových jímkách (35 %), odtud se vyvážejí na 
ČOV Litoměřice, do vzdálenosti 26 km. Zbývajících 33 % splaškových vod je čištěno v 
mikročistírně typu DČB 6,3, která byla vybudována pro bytovky ZD Děčany. K ní vede od 
bytovek kanalizační přípojka z kameninových trub. Čistírna odpadních vod není v dobrém 
stavu. Její provoz je kontrolován, občasné závady na její funkci jsou majitelem (ZD Děčany) 
řešeny. 
V obci je dešťová kanalizace, která byla postavena na přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let. Neslouží však pouze k odvádění dešťových vod, ale jsou do ní napojeny i přepady ze 
septiků od jednotlivých domů. Stoky této kanalizace jsou zaústěny do potoka protékajícího 
obcí. Celá je provedena z betonových trub DN 300 - DN 600. Kanalizace je v dobrém stavu, 
udržovaná. Majitelem je Obec Děčany. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí 
příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu. 
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××××× 

S ohledem na velikost obce Děčany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 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 
obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0181 Děčany 
  .0181.02 Lukohořany 
 

identifikační číslo obce  002490 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. T. Kocian 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Děčany - Lukohořany leží v západní části litoměřického okresu při hranicích 
se sousedním okresem lounským. Trvale zde žije do 30 obyvatel, 9 objektů je využíváno pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se 
zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské výšce 196 – 210 m n. m., náleží do povodí 
řeky Ohře, protéká zde potok Žejdlík. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, spíše stagnace 
počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Děčany - Lukohořany jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice 
skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.3), provozní části Děčany se zdrojem pitné 
vody – studna Mléčnice. Tato provozní část je posílena druhým zásobním řadem DN 200 z 
vodovodní sítě v Třebívlicích. 
Vodovod Třebívlice - Děčany zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a 
Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj 
nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po 
západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny. Lukohořany 
jsou z tohoto řadu napojeny litinovým vodovodním řadem DN 80. 
Od roku 2003 je zdroj Mléčnice v rámci I. etapy nahrazen zásobením vodou z vodojemu 
Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále 
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zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového 
vodovodu. 
Na zásobní síť je napojeno 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Výhledově po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Děčany - Lukohořanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace se společným čištěním odpadních vod. Splaškové vody jsou zachycovány v 
septicích (100 %) s přepadem do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla vybudována 
v roce 1976 z betonových trub. Všechny její stoky mají dostatečné spády i kapacitu a jsou v 
dobrém stavu. Majitelem je obec Děčany. Dešťové vody jsou též částečně odváděny pomocí 
příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.  

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Lukohořany není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0181 Děčany 
  .0181.03 Semeč 
 

identifikační číslo obce  002491 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. T. Kocian 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Děčany - Semeč leží v západní části litoměřického okresu při hranicích se 
sousedním okresem Louny. Trvale zde žije do 20 obyvatel, 20 objektů je využíváno pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se 
v nadmořské výšce 246 – 258 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Suchý 
potok. Svým územím Semeč plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Semeč je zásobována z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-
SK-LT.016.5), provozní části Třebívlice se zdroji – vrty KU1, KU2, KU3 svedenými do 
úpravny vody Třebívlice a odtud do vodojemu Třebívlice 2 x 250 m3. Dle vyhlášky 376/2000 
Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Vodovod Třebívlice zásobuje: Třebívlice a Semeč. Jmenované sídelní lokality náleží do 
vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebívlice 2 x 250 m3 (307,30 / 307,3).  
Sídlo Semeč je zásobováno pitnou vodou od severu řadem PVC DN 100, který vede z 
Třebívlic. Vodovodní síť v zastavěném území je tvořena jedním okruhem PVC DN 100 a 
dvěma větvemi v jižní a ve východní části sídla. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
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tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
Na rozvodnou síť je napojeno 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Děčany - Semeč není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (30 %), přepady ze septiků 
odtékají do Suchého potoka a v bezodtokových jímkách (70 %), odkud se vyvážejí na ČOV 
Litoměřice, do vzdálenosti 25,00 km. 
Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí 
a vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Semeč není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 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 obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou 
likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0181 Děčany 
  .0181.04 Solany 
 

identifikační číslo obce  015232 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 z roku 1995, zpracovatel Ing. arch. K. Vepřek 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Děčany - Solany leží v západní části litoměřického okresu, východně od 
Třebívlic. Trvale zde žije do 180 obyvatel, 37 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, se zemědělskou výrobou. 
Rozkládá se v nadmořské výšce 226 – 240 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde 
potok Žejdlík. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel v obci. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Děčany - Solany je zásobována z oblastního vodovodu Přísečnice 
skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.2), provozní části Děčany se zdrojem pitné 
vody – studna Mléčnice. Vodovod Třebívlice - Děčany zásobuje: Děčany, Solany, 
Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží 
do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80), 
které je posíleno druhým zásobním řadem DN 200 z vodovodní sítě v Třebívlicích. Dle 
vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Do Solan a Děčan je z přerušovací komory veden přívodní řad PVC 150. Solany jsou 
připojeny od jihu vodovodním řadem DN 100. Voda je rozvedena vodovodní sítí po celém 
zastavěném území, vodovodní síť je větvená. 
Problémy se zásobováním vodou (kolísání tlaku ve vodovodu) jsou v nových domcích u 
silnice Solany – Lkáň. Zmíněné domky jsou napojeny na koncovou větev, která je 
prodloužena do kravína. 
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Od roku 2003 je zdroj Mléčnice v rámci I. etapy nahrazen zásobením vodou z vodojemu 
Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále 
zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového 
vodovodu. 
Na vodovodní síť je napojeno 100% obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů. Zkapacitnění vodovodního řadu bude 
nutné v úseku ke kravínu, kde dochází k problémům při zásobování. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Děčany - Solanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (45 %), jejichž přepady odtékají do 
dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (36 %), odkud se vyvážejí na ČOV 
Litoměřice, do vzdálenosti 23,00 km. 19% odpadních vod odtéká do mikročistírny s odtokem 
do kanalizace. 
V areálu ZD Děčany je malá ČOV typu DČB 6,3, sloužící pro jejich bytovky (19 % obyvatel). 
Její funkce není vždy dostatečná. Majitelem ČOV včetně související kanalizace je ZD 
Děčany. 
Dešťové vody jsou odváděny hlavně dešťovou kanalizací, stoky jsou vybudovány téměř ve 
všech ulicích obce. Převážně jsou z betonových trub DN 300 - 800 a mají dostatečný spád. 
Tato kanalizace byla postavena kolem roku 1978, je v dobrém stavu, nezanáší se. Jsou do 
ní zaústěny i přepady od septiků. Kmenová stoka DN 800 vede v trase bývalé místní 
vodoteče - jednalo se o vodoteč s malým průtokem (občasnou). Veškeré vody jsou odváděny 
do potoka Žejdlík. 
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Od hospody vede stará stoka postavená nejspíše ve 20. letech. Její stav, materiál a profil se 
nepodařilo zjistit, dodnes je však funkční. Vyústěna je také do potoka Žejdlík. Všechna 
uvedená kanalizace je v majetku Obce Děčany.  
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče 
a nebo vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Solany není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 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 obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou 
likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0182 Dlažkovice 
  .0182.01 Dlažkovice 
 

identifikační číslo obce  002631 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Kanalizace a ČOV - Podsedice, Dlažkovice, Obřice, podklad pro územní řízení, září 

1992, zpracovatel ing. L. David 
8. Splašková kanalizace Dlažkovice, Dokumentace pro stavební povolení, 2003, INDORS 

Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dlažkovice leží v západní části litoměřického okresu, východně od Třebívlic. Jedná se 
o obec do 120 trvale žijících obyvatel, se 2 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a s 
dětským domovem se 100 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 - 290 m n. m. Území náleží do povodí 
řeky Ohře, zástavbou protéká Podsedický potok, nachází se zde dvě vodní nádrže. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dlažkovice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves 
(OP-SK-LT.016.10). Hlavním zdrojem vody je úpravna vody v Třebívlicích. V úpravně vody je 
čerpací stanice, kterou je pitná voda čerpána do Podsedic a dále pokračuje zásobním řadem 
PVC 100 do Dlažkovic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní 
v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
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Rozvodná síť v Dlažkovicích je vybudována pro zástavbu v celé obci s napojením 70% 
obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace,a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Dlažkovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou zachycovány v septicích (50 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové 
kanalizace a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. 
Zvláštní internátní škola – dětský domov je odkanalizována přes septik samostatnou stokou 
do místního potoka. Septik i stoka jsou v jejím vlastnictví. 
V obci byla v sedmdesátých letech vybudována dešťová kanalizace z betonových trub 
převážně DN 500. Jsou na ní napojeny i přepady ze septiků. Kanalizace je zaústěna na 
okraji obce přímo do potoka. Po stavební stránce je v poměrně dobrém stavu, ale je 
částečně zanešena, což je způsobeno nevhodnými úpravami potoka (zaplavuje část 
kanalizace) a také nevhodným provedením dešťových vpustí - malý usazovací prostor. 
Majitelem této dešťové kanalizace je Obecní úřad Dlažkovice. 

××××× 

V obci Dlažkovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,305 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
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Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka. 
Na kanalizační síť a následně na čistírnu odpadních vod budou čerpány splaškové vody z 
obce Podsedice a místních částí Obřice a Chrášťany. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.  
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Dlažkovice nebo na ČOV Litoměřice. 
Pro případné zajištění urychleného zlepšení kvality vody v Podsedickém potoce v úseku 
Podsedice – Dlažkovice, kde je vybudována revitalizační nádrž, je možno variantně uvažovat 
s případnou náhradu ČOV Dlažkovice výtlakem na kapacitní ČOV Třebenice. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních 
vod města Litoměřice. 
V rámci dokumentace pro stavební povolení „Splašková kanalizace Dlažkovice“ z roku 2003 
zpracované projekční kanceláří INDORS Litoměřice je uvažováno s výstavbou kořenové 
ČOV. Rákosová ČOV s podhladinovým horizontálním průtokem bude postavena ze tří 
kořenových polí s celkovou velikostí cca 1500 m2. Součástí celého systému budou regulační 
šachty a předčištění odpadních vod v podobě štěrbinové nádrže. 
Toto řešení, ale nepočítá s napojením obce Podsedice a místních částí Obřice a Chrášťany 
na kořenovou ČOV jako výše uvedené řešení. 
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 CZ042.3506.4208.0183 Evaň 
  .0183.01 Evaň 
 

identifikační číslo obce  003444 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Evaň leží při jihozápadní hranici litoměřického okresu, jižně od Libochovic. Jedná se o 
obec do 240 trvale žijících obyvatel, se 36 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou, firma 
AGRI Libochovice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 300 m n. m., náleží do 
povodí řeky Ohře, ve vzdálenosti cca 150 m obtéká obec Evaňský potok, nachází se zde 
vodní nádrž. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného 
pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Evaň je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.14). Do 
čerpací stanice Evaň je přiváděna řadem PVC 100 voda z ÚV Brníkov. Přes zásobní síť v 
Evani je voda čerpána řadem AC 125 mm do vodojemu za spotřebištěm – vodojem Evaň-
Horka 100 m3 (308,78 / 305,07). 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 84% obyvatel. Z vodojemu Evaň 
je také zásobována přívodním řadem AC 125 mm místní část obce Evaň - Horka. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Evaně se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu a vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Evaň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. V obci je pouze jedna krátká stoka dešťové kanalizace, která je z 
betonových trub DN 500. Je částečně zanešená. Zaústěna je do silničního příkopu. Jejím 
majitelem je obec Evaň. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
výstavbou domovní mikročistíren 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 obce 
Libochovice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0183 Evaň 
  .0183.02 Horka 
 

identifikační číslo obce  003445 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Evaň – Horka leží při jihozápadní hranici litoměřického okresu, západně od 
Evaně. Trvale zde žije do 30 obyvatel, 30 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou. 
Rozkládá se v nadmořské výšce 280 – 306 m n. m. Svým územím obec zasahuje do 
Přírodního parku Dolní Poohří . Horka patří do povodí Ohře, která protéká ve vzdálenosti 0,5 
km. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Horka je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (OZ-SK-LT.017.15). Do čerpací 
stanice Evaň je přiváděna řadem PVC 100 voda z ÚV Brníkov. Přes zásobní síť v Evani je 
voda čerpána řadem AC 125 mm do vodojemu za spotřebištěm – vodojem Evaň - Horka 100 
m3 (308,78 / 305,07). Z vodojemu Evaň je dále zásobována přívodním řadem AC 125 mm 
místní část obce Evaň - Horka. Celá zastavěná část obce je pokryta vodovodní sítí, napojeno 
je 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Horky se nebude v budoucnosti měnit. 
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Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Evaň – Horka není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
obce Libochovice a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0184 Chodovlice 
  .0184.01 Chodovlice 
 

identifikační číslo obce  005224 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Údaje o kanalizaci z OÚ Chodovlice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chodovlice leží jihozápadně od Lovosic na pravém břehu Modly. Jedná se o obec do 
140 trvale žijících obyvatel s 8 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 193 – 222 m n. m., náleží do povodí řeky Labe . Obcí protéká potok Modla 
a meliorační kanály. V blízkosti obce je vodní nádrž. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chodovlice je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.12). Provozní části Třebenice, která náleží do 
vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebenice 2x 250 m3 (279,65/276,85) se zdrojem 
vody z ÚV Vlastislav a z vývěru Pod kaplí. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV 
Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. 
Vodovod Třebenice zásobuje: Kololeč, Třebenice a Chodovlice. 
Pro obec Chodovlice vede zásobovací řad DN 100 z rozvodné sítě v Třebenicích. Zásobní 
síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 100% obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Chodovlic se nebude v budoucnosti měnit. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Chodovlice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou zachycovány v septicích (47 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové 
kanalizace a v bezodtokových jímkách (53 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky.  
V obci je dešťová kanalizace, byla budovaná ve dvou etapách. První v letech 1968-1968 a 
druhá v roce 1973 a je z betonových trub DN 300 – 600 mm. Stoky mají dostatečné spády a 
jsou v dobrém technickém stavu. Vyústěny jsou na dvou místech, jednou přímo do Modly a 
podruhé do strouhy vedoucí do Modly. Kanalizace je v majetku obce Chodovlice. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Chodovlice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 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 
obce Třebenice nebo ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV 
Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,420 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,670 km do stávající čerpací stanice na 
kanalizační síti obce Třebenice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Třebenicích. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0185 Chotěšov 
  .0185.01 Chotěšov 
 

identifikační číslo obce  005322 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Zadání stavby kanalizace a ČOV Chotěšov z roku 1991, zpracovatel EKOS - HRNČÍŘ 

Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chotěšov leží v jihozápadní části okresu Litoměřice, jižně od Lovosic. Jedná se o obec 
do 460 trvale žijících obyvatel s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru v zemědělské oblasti, obklopena vysoce 
kvalitní zemědělskou půdou. Jsou zde dnes nevyužívané závody Zemědělský dvůr Hájek 
(paní Vykročilová), Zemědělský obchod (Pozemkový fond ČR), objekt skladů (ZEPOS a.s. 
Radovesice), dále zde jsou objekty armády (VÚS Litoměřice) a bývalý objekt vojenského 
útvaru zrekonstruovaný na ústav sociální péče pro mentálně postižené (60 ubytovaných a 
personál). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky 
Ohře a jsou zde tři požární nádrže. Obcí procházejí meliorační kanály, západně od obce 
protéká ve vzdálenosti cca 0,5 km Podsedlický potok. Je uvažováno s mírný nárůst v počtu 
trvale žijících obyvatel i rekreantů. Další rozvoj obce je předpokládán po prodeji 
zemědělských zařízení Pozemkovým fondem. V místní části Hájek se předpokládá využití 
pro rekreaci s možností ubytování. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chotěšov je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.18), provozní části Čížkovice. Vodovod Lovosice – 
Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, 
Chotěšov a obec Slatina. 



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 

Chotěšov je zásobován z tlakového vodovodního pásma vodojemu Sedlec 2 x 250 m3 
(232,67 / 229,60). Do vodojemu je voda dodávána přes vodojem Čížkovice. Při havárii lze 
vodu čerpat z vodojemu Hazmburk ze skupinového vodovodu Libochovice. 
Vodovod pro obec byl vybudován koncem šedesátých let, v současné době je zásobována 
celá obec, až na lokalitu Hájek – zemědělský dvůr (vlastní zdroj užitkové vody). Hlavní 
zásobní řad DN 150 je přiveden do obce z Černiv. Na vodovod je napojeno 88% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Chotěšov se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvod stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní 
sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o DN 90 z HDPE v délce 
2,000 km k části obce Hájek. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Chotěšov není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích (75 %), přepady ze 
septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (15 %), odkud se vyvážejí 
na zemědělsky využívané pozemky. 
Vlastní nově vybudovanou čistírnu odpadních vod má ústav sociální peče, kde trvale žije 10 
% obyvatel. Jedná se o ČOV – Monoblok, Q=15 m3/den, BSK5 0,75 kg/den. 
V letech 1978 - 85 byla vybudována dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 800 
mm, v délce cca 3,5 km. Je poměrně v dobrém stavu - funkční. Mimo jednotlivých domů, 
které jsou na ní napojeny přes septiky, je do ní ještě zaústěn přepad z rybníka na návsi. 
Kanalizace je zaústěna na 3 místech do příkopu vedoucího do Podsedického potoka. Mimo 
tuto kanalizaci je v obci ještě jedna stará stoka vedoucí od návsi do zmíněného příkopu. 
Nejspíše se jedná o původní odtok z rybníka, dnes je na ni napojeno pouze několik domů. 
Majitelem veškeré kanalizace je obec Chotěšov. 
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××××× 

V obci Chotěšov započala v roce 2003 výstavba jednotné kanalizace z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 300 v délce 0,705 km a DN 400 v délce 0,157 km. Kanalizační 
síť bude dále rozšířena změnou stávající betonové dešťové kanalizace DN 300-800 na 
jednotnou v celkové délce 3,500 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný 
řad DN 80 délky 0,300 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Vzhledem k jednotné kanalizaci bude před vlastní čistírnou osazena typová odlehčovací 
komora doplněná vhodným lapačem písku. Vlastní technologie čistírny včetně provozního 
objektu bude navržena na náspu s umístěním nad hladinou Q20 včetně strojního zařízení nad 
hladinou Q100. Na čistírnu budou odpadní vody přečerpány výtlakem z čerpací šachty DN 
1200 osazenou mělnícími čerpadly a uzpůsobenou i jako objekt pro zachycení písku. Toto 
řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách 
a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešený jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Systém bude řešen bez interní recirkulace, 
pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová 
míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu 
budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů. Technologie čistírny 
bude nezastřešena, pouze pro zakrytí strojního vybavení čistírny (dmychadel aerátorů) bude 
vybudován jednoduchý provozní objekt s pultovou střechou bez zateplení. V objektu bude 
současně umístěn typový řídící systém čistírny. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována 
zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka. 
Ze sedmi objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Chotěšov nebo ČOV Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků, 
bezodtokových jímek a odvedení přepadu z vodní nádrže. 
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 CZ042.3506.4208.0186 Chotiměř 
  .0186.01 Chotiměř 
 

identifikační číslo obce  005334 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Projekt stavby, Chotiměř kanalizace a ČOV, z roku 1994, firma ALEX - ISS Litoměřice  
5. Podklady provozovatele vodovodu a kanalizace, Komunální služby Velemín 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chotiměř leží severozápadě od Lovosic. Jedná se o obec do 240 trvale žijících 
obyvatel s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru se zemědělstvím, Farma Kresta-Jiřík. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 262 – 300 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Dobkovický 
potok a místní občasná vodoteč. Svým územím zasahuje částečně do CHOPAV 
Severočeská křída a do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chotiměř je připojena ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.5), který 
zásobuje Velemín, Bílý Újezd a Chotiměř z vrtu+ÚV Velemín a ze zářezů v Bílém Újezdu. Ze 
zdroje pitné vody - zářezy Bílý Újezd, je pitná voda přiváděna do vodojemu Bílý Újezd 50 m3 
(353,76/250,85) z kterého je přepouštěna do vodojemu Velemín a zásobním řadem DN 80 je 
dopravována do obce Bílý Újezd a dále do Chotiměře.  
Na zásobní síť je napojeno 100% obyvatel.  
Vodovod je v majetku Obce Chotiměř, provozovatelem je KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení obce Chotiměř se nebude v budoucnosti měnit. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Chotiměř není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
jsou zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (45%) a do 
vodoteče (15%). Dále jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (40%), odkud se vyvážejí 
na zemědělsky využívané pozemky. 
V obci bylo od roku 1970 postupně vybudováno několik stok dešťové kanalizace, do které 
jsou zaústěny i přepady od septiků. Stoky jsou z betonových rub DN 300 – 500 mm, mají 
dostatečný spád, ale jsou většinou ve špatném technickém stavu a nevyhovují dnešním 
nárokům na odvádění splaškových vod. Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny do 
místní vodoteče (vlévá se do Milešovského potoka). Kanalizace je v majetku obce Chotiměř. 

××××× 

V obci Chotiměř je uvažováno s výstavbou kombinovaného kanalizačního systému 
s dokončením v roce 2004. Cca 30% sítě bude tvořit na jednotnou kanalizaci 
zrekonstruovaná dešťová kanalizace – kamenina DN 300, délky 0,520 km. Splašková 
kanalizace bude tvořit cca 70% sítě v délce 1,195 km a bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub DN 300. Celková délka kanalizační sítě bude 1,715 km. 
Čištění odpadních vod bude zajišťovat mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu 
CNP 100 s kapacitou Q = 100 m3/den, BSK5 = 39,6 kg/den. 
Jedná se o čistírnu s diskontinuálním provozem, která pracuje jako monobloková čistírna s 
cyklickým opakováním jednotlivých fází čistícího procesu – napouštění odpadních vod, 
provzdušnění, provzdušnění jemnobublinným aeračním systémem, usazování kalu a 
odčerpání vyčištěné odpadní vody do recipientu. 
Odpadní vody přitékají do štěrbinové nádrže, v níž dochází k sedimentaci hrubých látek. 
Takto předčištěné odpadní vody natékají do některé z dvojice víceúčelových nádrží, v nichž 
dochází k cyklickému střídání procesu denitrifikace, nitrifikace, separace kalu a následného 
vypouštění vyčištěných odpadních vod. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje v obou 
nádržích systém jemnobublinné aerace. 
Přebytečný kal se odvádí přes rotační zahušťovač, který slouží k zahuštění kalů, na kalová 
pole. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče. Vzhledem k tomu, že místní 
bezejmenná vodoteč má období, kdy je málo vodná, je v sestavě navržen i biologický filtr. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a žump. 
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 CZ042.3506.4208.0187 Jenčice 
  .0187.01 Jenčice 
 

identifikační číslo obce  005825 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Třebenice z roku 1993, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
9. Kanalizace a ČOV Jenčice a Košťálov, zpracovatel EUROSTAV Praha 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Jenčice leží jihozápadně od Lovosic u městečka Třebenice, v území se zemědělskou 
výrobou, zvláště ovocnářství. Jedná se o obec do 320 trvale žijících obyvatel, s 11 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru. Obec Jenčice jejíž součástí je i Košťálov mají bezprostřední návaznost s obcemi 
Kololeč a Třebenice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 272 m n. m., náleží do 
povodí řeky Labe, na východě obce protéká Jenčický potok. Svým územím částečně 
zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný 
nárůst obyvatel. Dnes je rozestavěno 40 bytových jednotek a v ÚP je uvažováno s dalšími 20 
b.j. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Jenčice jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.14), provozní části Třebenice se zdrojem vody z ÚV 
Vlastislav, zářezy Pod kaplí a z ÚV Třebívlice. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV 
Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a zdroje jsou pro ÚV Třebívlice 
nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. Vodovod Lovosice - Třebenice 
zásobuje: Třebenice, Kololeč, Chodovlice, Jenčice a přepouští vodu do vodojemu Čížkovice. 
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Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebenice 2x 
250 m3 (279,65 / 276,85). 
Jenčice jsou napojeny na vodojem Třebenice z přívodních řadů směr Lovosice a na bývalý 
čpavkovod DN 100. Síť v místní části obce Jenčice byla vybudována v letech 1981-82 a je v 
majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. s 
napojením 80% obyvatel. 
Nově vybudovaná ATS a vodovod pro místní část obce Košťálov je v majetku i ve správě 
obce s napojením cca 10% obyvatel. 

××××× 

Systém zásobení Jenčic se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu požitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Jenčice je vybudován systém splaškové kanalizace (K-LT.030.2-S.C) 
s napojením cca 13% obyvatel na kanalizaci a ČOV Třebenice. Majitelem kanalizace je SVS 
a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 65% obyvatel má 
bezodtokové jímky s odvozem na pole, 20% obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace 
a 2% obyvatel mají domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace. 
Dešťové vody jsou z části obce zvané Košťálov odváděny pomocí příkopů, struh a propustků 
do povrchových vod. Ve zbývající části je dešťová kanalizace, jejíž podstatná část byla 
postavena v letech 1977-78. Stoky jsou převážně z betonových trub DN 400 - 1000, po 
konstrukční stránce jsou v dobrém stavu. Některé šachty a části stok jsou zanesené, 
vzhledem k velkým profilům a dobrým spádovým podmínkám však zůstává kanalizace 
funkční. V současnosti neslouží pouze k odvádění dešťových vod, ale jsou do ní zaústěny i 
přepady od septiků. Kanalizace je vyústěna na dvou místech - jednou do příkopu podél 
silnice směřující do Lovosic a podruhé do polního příkopu za obcí. Majitelem kanalizace je 
obec Jenčice. 
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V obci Jenčice je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě z plastových nebo 
kameninových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,272 km, čímž bude 
odkanalizována celá obec. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,550 km do kanalizační sítě obce Třebenice a 
odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Třebenicích. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových 
jímek a septiků. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
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 CZ042.3506.4208.0188 Keblice 
  .0188.01 Keblice 
 

identifikační číslo obce  006469 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Projekt, Kanalizace Keblice, zpracovaném firmou VOD-KA v červenci 1993 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Keblice leží jihovýchodně od Lovosic. Jedná se o obec do 320 trvale žijících obyvatel, 
s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru. V obci je zemědělský závod Agrokomplex a.s. (cca 20 zam.) a 
závod Tremis na výrobu hromosvodů (cca 10 zam.). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
150 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Ve vzdálenosti 2,5 km od obce protéká řeka 
Modla, obcí procházejí závlahové trubní řady, je zde požární nádrž. Předpokládá se 
výstavba štěrkopískovny a mírný nárůst v počtu obyvatel – výstavba rodinných domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Keblice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice 
(OZ-SK-LT.015.28). Skupinový vodovod Lovosice je dotován ze skupinového vodovodu 
Velké Žernoseky. Z úpravny vody Velké Žernoseky je voda přečerpávána do Lovosic. 
Lukavec a Keblice jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic, z výtlaku DN 200. 
Na vodovod je připojeno cca 74 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Systém zásobení Keblic se nebude v budoucnosti měnit. 
V obci je třeba dostavět vodovodní síť, aby mohlo být zajištěno zásobování všech obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 roce 1999 byla v obci uvedena do provozu část kanalizační sítě a čerpací stanice včetně 
výtlaku na ČOV Lukavec. Vybudovanou kanalizací (K-LT.018.2-S.C) jsou splaškové vody 
dopravovány do čerpací stanice a dále čerpány na ČOV Lukavec. Na ČOV Lukavec je 
odváděno 50% splaškových vod, 15% do septiků s přepadem do kanalizace, 35% do 
bezodtokých jímek se svozem na ČOV Lukavec nebo ČOV Litoměřice. 
Kanalizace je majetkem obce Keblice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
V obci je starší dešťová kanalizace, vedená oboustranně podél hlavní silnice a vyústěna do 
bezodtokového rybníčku. Stoky jsou z betonových trub DN 300 - 500 , částečně zanesené, 
dosud funkční. Kanalizace je v majetku obce. 

××××× 

Dostavba gravitační splaškové kanalizační sítě DN 300 z korugovaného PVC v délce 0,859 
km. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0189 Klapý 
  .0189.01 Klapý 
 

identifikační číslo obce  006545 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Územní plán Libochovice z roku 1995, zpracovatel Ing. arch. B Šantrůček 
8. PÚ, Kanalizace obce Klapý z roku 1990, zpracovatel VHS Ústí nad Labem 
9. Investiční studie pro odkanalizování území podřipska ISPA – ing. arch. Zadražil, OÚ 

Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Klapý leží severozápadně od Libochovic. Jedná se o obec do 540 trvale žijících 
obyvatel, se 42 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím - ZD Klapý - 98 zaměstnanců a 
velkokapacitní kravín pro 740 ks (dnes 240 ks). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 201 – 
248 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Rosovka, v částí obce 
procházejí meliorační kanály. Je zde rybník a požární nádrž. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Klapý je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.5), s 
napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, 
Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody 
Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 
(220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 
(255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Z úpravny vody Brníkov je 
voda dopravována do vodojemu Poplze, přes Libochovice do vodojemu Hazmburk z kterého 
se čerpá do vodojemu Klapý. Do obce Klapý je voda přiváděna z vodojemu Klapý 50 m3 
(255,08/252,77) řadem DN 80.  
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Vodovodní síť zásobuje 94% obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Klapý se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových přívodních řadů a rekonstrukci řadů z důvodu 
stáří potrubí. 
Dále navrhujeme rozšíření stávajícího vodojemu Klapý 50 m3 (255,08/252,77) o 50 m3. 
V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní pro dokončenou a rozšíření 
sítě pro plánovanou zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Klapý není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 
trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (43 %), přepady ze septiků odtékají do 
dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách (55 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky, splaškové vody se dále čistí ve 2 mikročistírnách (2 %) s odtokem do 
vodoteče. 
V převážné části obce je dešťová kanalizace, která byla budována postupně od šedesátých 
let (rok 1966 – 1997). Stoky jsou z betonových trub DN 300 – 600. Celá kanalizační síť délky 
cca 2,1 km je funkční a v dobrém stavu. Dešťové vody jsou vypouštěny na pěti místech do 
Rosovky. Majitelem kanalizace je Obecní úřad Klapý. 

××××× 

V obci Klapý je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace 
v celkové délce 4,840 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a 
DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,120 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
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Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována 
zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Rosovky. 
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Klapý. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních 
vod města Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0190 Křesín 
  .0190.01 Křesín 
 

identifikační číslo obce  007605 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Křesín leží u západních hranic litoměřického okresu na levém břehu řeky Ohře, 
západně od Libochovic. Jedná se o obec do 230 trvale žijících obyvatel s 33 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím a 
rekreací. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Křesín (dnes mimo provoz), AGRI Libochovice 
(rostlinná i živočišná výroba), Mlýn Křesín. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 164 – 173 
m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká jihozápadně od obce. Obcí prochází 
místní vodoteč. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do 
ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Křesín je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.17), s 
napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, 
Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody 
Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 
(220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 
(255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).  
Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a 
přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) nebo 
do vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Na větev odbočující z rozvodné sítě v 
Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku 
Ohři obec Levousy.  
V obci Křesín zásobní síť zásobuje 93% obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Křesín se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 celé obci Křesín není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. V septicích s 
přepady do dešťové kanalizace je zachycováno 91% splaškových vod. Sedm rodinných 
domků typu OKAL (bývalý majitel ZD Křesín), kde žije 9 % trvale žijících obyvatel jsou 
odkanalizovány do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod - DČB 6,3, která je v 
dobrém stavu a nejsou problémy s její funkcí. Odtok z ČOV odtéká do dešťové kanalizace. 
V sedmdesátých letech byly postupně vybudovány kanalizační stoky téměř ve všech ulicích. 
Kanalizace byla budována jako dešťová s tím, že je možno do ní napojit přepady ze septiků. 
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací třemi výustními objekty do Ohře. Stoky 
jsou z betonových, kameninových a PVC trub profilů 300 – 600, dl cca1,5 km. Po konstrukční 
stránce by měly být v dobrém stavu. Vzhledem k velmi malým spádům jsou však silně 
zaneseny a v ulici k železniční zastávce dochází k ucpávání stoky. Kanalizace je v majetku 
obce Křesín. 

××××× 

V obci Křesín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace 
v celkové délce 2,370 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a 
DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
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vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována 
zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Ohře. 
Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části Levousy. 
U dvou objektů bude odkanalizování řešeno výstavbou mikročistíren. 
Kaly z mikročistíren budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4208.0190 Křesín 
  .0190.02 Levousy 
 

identifikační číslo obce  007606 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křesín - Levousy leží u jihozápadních hranic litoměřického okresu na 
pravém břehu řeky Ohře, západně od Libochovic. Trvale zde žije do 70 obyvatel. Je zde 143 
objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru se 
zemědělstvím a rekreací. Jsou zde soukromí zemědělci a firma AGRI Libochovice (rostlinná 
výroba). Počet přechodně žijících obyvatel převyšuje počet trvale žijících obyvatel, z 
celkového počtu je 86 % obyvatel přechodně žijících. Levousy se rozkládají v nadmořské 
výšce 164 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká severovýchodně od 
obce. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného 
pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Křesín - Levousy je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice 
(SK-LT.017.18), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, 
Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je 
úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 
(220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/ 207,14), vodojem Klapý 50 m3 
(255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).  
Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a 
přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) nebo 
do vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Na větev odbočující z rozvodné sítě v 
Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku 
Ohři obec Levousy, nad obcí je umístěn vodojem za spotřebištěm – vodojem Levousy. 
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Místní část obce Křesín - Levousy zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 78% 
obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Levous se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Křesín - Levousech není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s 
přepady do dešťové kanalizace (50 %) a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí 
na zemědělsky využívané pozemky.  
V Levousech byla ve dvou etapách vybudována dešťová kanalizace, a to na počátku 
šedesátých let (kmenová stoka), a dále počátkem sedmdesátých let. Je z betonových trub 
DN 300 - 1500 mm, má dostatečný spád, nezanáší se, je v dobrém technickém stavu. Na 
kanalizaci je přes septiky napojena polovina objektů a dále je do ní podchycena i místní, 
poměrně vydatná vodoteč. Z kanalizace jsou vody vypouštěny jedním vyústěním, bez čištění 
přímo do Ohře. Kanalizace je majetkem obce Křesín. 

××××× 

V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,570 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250. 
Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,190 km 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,290 km k likvidaci na ČOV obce Křesín. 
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Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0191 Lhotka nad Labem 
  .0191.01 Lhotka nad Labem 
 

identifikační číslo obce  008143 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lhotka nad Labem leží u Lovosic, navazuje na jejich severovýchodní předměstí. Jedná 
se o obec do 250 trvale žijících obyvatel, s 6 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci, 
jedná se o chaty umístěné v extravilánu obce. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, ležící na levém břehu Labe, tvoří obytnou zónu pro Lovosice. Obec 
se rozkládá v nadmořské výšce 155 – 168 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Svým 
územím plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce 
pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Trvalé bydlení pro zástavbové pásmo Lovosice – Lhotka 
- Žernoseky. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lhotka nad Labem je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky 
skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.2), s napojením na rozvodnou síť Lovosic. 
Zdroj vody pro Lovosice je ÚV Vlastislav z které je voda přes vodojem Třebenice a Čížkovice 
dopravována do vodojemu Sulejovice 2 x 650 500 m3 (216,97/210,53). Další akumulací pro 
Lovosice je vodojem Lovoš 2 x 500 m3 (212,46/208,22) a vodojem Píšťany 100 m3 
(151,77/148,19) do kterého je voda čerpána z ÚV Velké Žernoseky. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 84% obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení obce Lhotky nad Labem se nebude v budoucnosti měnit. 
V obci je třeba dostavět vodovodní síť. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu a vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Lhotka nad Labem je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.041-J.N). 
Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Lhotka nad Labem. 
86% splašků je odváděno do septiků s přepadem do kanalizace, 14% odchází nečištěných 
jednotnou kanalizací přímo do vodoteče. 
Ve Lhotce nad Labem byla postupně vybudována dešťová kanalizace, která odvádí dešťové 
vody a v septicích předčištěné odpadní vody téměř z celé obce. Nejstarší část kanalizace je 
provedena z bet. trub DN 300, pochází pravděpodobně z roku 1933 a řeší odvedení výše 
zmíněných vod z východní části obce. Zaústěna je do Labe. V západní části obce byla 
vybudována kanalizace v akci "Z" v roce 1976. Tato kanalizace řeší totéž pro západní část 
obce a je provedena z bet. trub DN 500 - DN 600. Zaústěna je rovněž do Labe. 

××××× 

V obci Lhotka nad Labem je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Splašková 
kanalizace v celkové délce 1,160 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny společně s odpadními vodami z Malých 
Žernosek do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 
0,160 km do kanalizační sítě města Lovosic a odtud čerpány společně s odpadními vodami 
Lovosic do kanalizační sítě města Litoměřic a dále odváděny k likvidaci na ČOV Litoměřice. 
Z jednoho objektu a se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
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 CZ042.3506.4208.0192 Libochovice 
  .0192.01 Libochovice 
 

identifikační číslo obce  008312 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Libochovice z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. B. Šantrůček  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
9. Projekt Kanalizace a ČOV Libochovice, zpracovatel SVIS s.r.o. Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Libochovice leží v jihozápadní části litoměřického okresu na levém břehu Ohře. Jedná 
se o město do 3110 obyvatel, s 18 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
městského typu s náměstím a přilehlými ulicemi, s parky podél Ohře, s výrobní zónou na 
východě a západě města a dále s rozsáhlou obytnou zónou. Ve městě jsou následující 
průmyslové a zemědělské podniky: Sklářská huť s.r.o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 
FILTEMZET a.s., UNISEM s.r.o., stavební firmy a další drobné firmy. Město se rozkládá v 
nadmořské výšce 162 – 190 m n. m. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní 
Poohří, protéká zde řeka Ohře. Předpokládá se mírný rozvoj města a nárůst počtu obyvatel i 
rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Libochovice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.1), s 
napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, 
Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody 
Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 
(220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 
(255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Malý výškový rozdíl mezi 
vodojemy Poplze a Hazmburk cca 25 m při plném odběru nedává předpoklady k plnění 
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vodojemu Hazmburk. Z toho vyplývá, že realizovaná akumulace není plně k dispozici. 
Skupina Libochovice je propojena mezi vodojemem Hazmburk a Slatina řadem DN 100 na 
skupinový vodovod Lovosice. 
Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a 
přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14). 
Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 99% obyvatel obce. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení Libochovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.  
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu a vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Libochovicích je vybudována jednotná kanalizace (K-LT.015-J.C), která odvádí 92% 
splaškových vod do ČOV s odtokem do vodoteče. 8% splaškových vod je odváděno do 
bezodtokých jímek s vyvážením na zemědělsky využívané pozemky. 
Jednotná kanalizace se budovala postupně podle potřeb výstavby. Páteří systému je sběrač 
A vedoucí přes náměstí s vyústěním u silničního mostu. Sběrač by měl podchytit podstatnou 
část Libochovic (cca 68 %). Další hlavní stokou je sběrač B, podchycuje prostor kolem 
nádraží a část rodinných domků ve východní části města (cca 21 %). Kanalizační síť byla 
vybudována z betonových, kameninových a PVC trub kruhových, DN 300 – DN 800 a z 
vejčitých stok profilů 400/600 a 600/800. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice (Q 27 
l/s, H 13,0 m) výtlačné řad DN 150 délky 1,242 km. 
Kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
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Celé město je napojeno do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s nitrifikací a 
denitrifikací. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Libochovice do recipientu 
– Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ Litoměřice, 
RŽP dne 29.11.2002, pod čj. 231.2-6534/02/ŽP: 
3600 EO 
Q = 327 405 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 
60 120 15 30 15 30 5 10 - - - - 

 
Platnost rozhodnutí do 12/2012. 
 
ČOV Libochovice je mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a s 
vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je řešeno aerobní 
stabilizací kalu, gravitačním zahuštěním a odvoz na ČOV Litoměřice k dalšímu zpracování. 
ČOV je kompletně v zakrytém provedení. 
 
Projektové parametry: 
Znečištění  I. etapa/II. etapa 
BSK5 kg/d 144/184 
EO  3 600/4 600 
CHSK kg/d 324/414 
NL kg/d 216/276 
Nc kg/d 33,8/43,2 
Pc kg/d 7,7/9,8 
 
Průtoky 
Q24 m3/d 702/897 
Qd m3/d 918/1 173 
Qh m3/h 70,38/89,93 
 
Na čistírnu odpadních vod jsou přiváděny odlehčené odpadní vody jednotnou kanalizací do 
čerpací jímky vybavené česlicovým košem, odkud jsou přečerpávány na lapák štěrku, jemné 
česle a lapák písku. V čerpací jímce jsou osazena dvě kalová čerpadla – první o výkonu Q = 
4,0 l/s, druhé o výkonu Q = 16,5 l/s. Jemné strojně stírané česle jsou šířky 40 cm se světlostí 
česlic 6 mm a lisem na shrabky. Za lapákem písku bude docházet k dalšímu odlehčení. 
Biologická část čistírny je tvořena jednou nádrží denitrifikace s objemem 334,8 m3, 
zdvojenou linkou nadrží nitrifikace objemu 449,2 m3 a vestavěnými vertikálními 
dosazovacími nádržemi objemu 191,6 m3.  
Přebytečný kal je gravitačně zahušťován odpouštěním kalové vody a zároveň se zde i 
uskladňuje. Po zahuštění je fekálními vozy odvážen k dalšímu zpracování na čistírnu 
odpadních vod v Litoměřicích. Vyčištěná voda odtéká přes měrný Parshallův žlab do řeky 
Ohře. 
ČOV vykazuje v současné době dobré odtokové parametry při cca 65% projektovaného 
hydraulického zatížení a cca 50% projektovaného látkového zatížení. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Libochovicích vyskytují ještě 
následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Sklářská huť 
s.r.o. 

výroba 
užitkového skla 287 40,00 7,51 6,54 16,07 2,53 2,22 0,25 

2 Heluz cihlářský 
průmysl v.o.s. 

výroba cihl. 
zboží a ker. pref. 75 136,00 9,46 17,25 16,00 0,20 0,13 0,05 

 
Dešťové vody jsou cca z 90 % odváděny jednotnou kanalizací, zbývající dešťové vody jsou 
odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

Na čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místních částí města Libochovic – 
Duban a Poplze a z obcí Radovesice a Žabovřesky nad Ohří. 
Pro zajištění odtoku z ČOV dle NV 61/2003 Sb. při napojení plné kapacity ČOV bude nutné 
dovystrojit denitrifikaci jemnobublinným aeračním systémem, posílit zdroj vzduchu a rozdělit 
na dva tlakové systémy, doplnit interní recirkulaci a upravit přelivnou hranu poslední OK ve 
vztahu k ČS. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních 
vod Libochovice nebo ĆOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0192 Libochovice 
  .0192.02 Dubany 
 

identifikační číslo obce  003332 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Libochovice z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. B. Šantrůček  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Studie "Libochovice - Budyně nad Ohří, odkanalizování oblasti" zpracované firmou VOD-

KA v srpnu 1992. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Libochovice - Dubany leží jihozápadně od Libochovic na levém břehu Ohře. 
Trvale zde žije do 170 obyvatel, je zde 80 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Dubany se rozkládají v 
nadmořské výšce 164 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká jižně od 
zástavby. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Libochovice - Dubany je zásobována ze skupinového vodovodu 
Libochovice (SK-LT.017.20), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: 
Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. 
Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží 
vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), 
vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Malý 
výškový rozdíl mezi vodojemy Poplze a Hazmburk cca 25 m při plném odběru nedává 
předpoklady k plnění vodojemu Hazmburk. Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do 
vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu 
Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) a vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37).  



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 

Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně 
napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy.  
Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení Duban se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Libochovice - Dubanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Všechny splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), 
odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
V Dubanech je několik stok dešťové kanalizace postavených ve dvou etapách začátkem 
sedmdesátých a osmdesátých let. Celková délka cca 2,0 km. Stoky jsou z betonových trub 
DN 300 – 800, mají převážně malý spád. Stoka vedoucí v ulici směrem do Křesína je silně 
zanesena, pravděpodobně ucpaná. Ostatní stoky jsou nezanesené, ale celá kanalizace je ve 
špatném stavu. Dešťové vody jsou z kanalizace vypouštěny do Ohře. Všechny stoky jsou 
majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do 
místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části města Libochovice - Dubanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační 
sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se místní část rozprostírá, bude 
odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 3,770 km 
bude vybudována z plastového potrubí profilů DN 50 až DN 150. Tato kanalizace bude 
zaústěna do kanalizační sítě města Libochovice a odpadní vody likvidovány na ČOV 
Libochovice. 
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 CZ042.3506.4208.0192 Libochovice 
  .0192.03 Poplze 
 

identifikační číslo obce  012577 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Libochovice z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. B. Šantrůček  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Studie "Libochovice - Budyně nad Ohří, odkanalizování oblasti" zpracované firmou VOD-

KA v srpnu 1992. 
9. Studie odkanalizování – Poplze, zpracovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

projekce Liberec 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Libochovice - Poplze navazuje na jižní část Libochovic, hranici tvoří řeka 
Ohře. Poplze leží na pravém břehu řeky. Trvale zde žije do 410 obyvatel, je zde 54 objektů 
využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, je zde ZD AGROPOL a.s., Lesprodukt s.r.o., RAXIS s.r.o (výroba nábytku), Intop 
Fictum s.r.o. (výroba bazénů). Poplze se rozkládají v nadmořské výšce 162 – 210 m n. m., 
náleží do povodí řeky Ohře, která 100 m severně protéká, zástavbou protéká Evaňský potok. 
Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního 
zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj pouze mírný nárůst počtu obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Libochovice - Poplze je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice 
(SK-LT.017.2), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, 
Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je 
úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 
(220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 
(255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). 
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Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02). 
Z vodojemu vede přiváděcí řad DN 200 do Libochovic, na tento řad jsou napojeny i Poplze. 
Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 96 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení místní části Poplze se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodů, vzhledem k použitým materiálům a stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci 
vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Libochovice - Poplze není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (30 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, v septicích (50 %), přepady ze septiků jsou 
zaústěny do dešťové kanalizace. Zbývajících 20 % splaškových vod je vypouštěno přímo do 
povrchových vod. 
Počátkem osmdesátých let byly zde vybudovány tři stoky dešťové kanalizace z betonových 
trub, do nichž jsou zaústěny přepady septiků. Jedna ze stok odvádí dešťové vody z ulice v 
jihozápadní části obce, další dvě pak odvádí dešťové vody od nových rodinných domků v 
jižní části obce. Všechny tři stoky jsou zaústěny do Evaňského potoka. Ve zbylé části obce 
není kanalizace žádná, dešťové vody jsou odváděny povrchově pomocí příkopů a struh 
částečně do Evaňského potoka a částečně zasakují do terénu. Uvažuje se o doplnění 
dešťové kanalizace dle zpracovaného projektu. 

××××× 
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V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splaškové 
kanalizace v celkové délce 3,080 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 
0,230 km. Jedním se budou přečerpávat splaškové vody po mostě přes Ohři do čerpací 
stanice na síti města Libochovic a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně odpadních vod 
Libochovice. 
Z patnácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV Libochovice a na ČOV Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0193 Lkáň 
  .0193.01 Lkáň 
 

identifikační číslo obce  008623 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
4. Vodovod Lkáň - dokumentace k územnímu řízení, Vodohospodářská projekční kancelář 

INDORS Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lkáň leží v západní části okresu Litoměřice, severozápadně od Libochovic. Jedná se o 
obec do 160 trvale žijících obyvatel s 18 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Klapý), v 
provozu je zde Pekařství. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 – 215 m n. m., náleží do 
povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Rosovka, jsou zde meliorační kanály. Nepředpokládá 
se výrazný rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lkáň je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování užitkovou vodou je individuelní 
pomocí studní a veřejného automatu. Jako zdroj pitné vody slouží vrt s max. kapacitou 0,33 
l/s. U vrtu je úpravna vody s kapacitou 0,1 l/s, úprava reversní osmózou, uvedeno do 
provozu 1998. Rozvodná síť v obci není vybudovaná. Majitelem zdroje pitné vody je obec 
Lkáň. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železa, manganu a 
bakteriologického znečištění. Dle krajského hygienika se ve zdroji vyskytuje nadlimitní 
množství boru. Z těchto důvodů je zdroj mimo provoz. 

××××× 

Z důvodů nekvalitního zdroje ve veřejném automatu je navrženo připojení obce Lkáň na 
oblastní vodovod Přísečnice. Obec bude zásobována ze skupinového vodovodu Libčeves 
napojením na vodovod v obci Lukohořany. 
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Jedná se o vodovod Třebívlice – Děčany, který zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, 
částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do 
vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Do 
Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po 
západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny. Lukohořany 
jsou z tohoto řadu napojeny litinovým vodovodním řadem DN 80. 
Vodovod pro Lkáň bude pokračovat napojením na vodovod v Lukohořanech přívodním 
řadem DN 80 z HDPE délky 3,100 km a rozvodným řadem DN 50 z HDPE délky 1,253 km, 
DN 80 z HDPE délky 0,832 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Lkáň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách (90 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. Zbývajících 10 % splaškových vod je vody bez čištění vyústěno do dešťové 
kanalizace, která je zaústěna do potoka Rosovka. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, vodních 
nádrží nebo jsou vsakovány do terénu. Pouze v západní části obce se nachází stoka 
dešťové kanalizace z beton. trub DN 300. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lkáň není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
výstavbou mikročistíren 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 obce Třebenice a na ČOV 
Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je možno uvažovat s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 2,840 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
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Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována 
zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Rosovka. 
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 CZ042.3506.4208.0194 Lovosice 
  .0194.01 Lovosice 
 

identifikační číslo obce  040900 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Územní plán Lovosice z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra  
9. Lovosice – dostavba kanalizace, 12/2001, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

útvar rozvoje 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Lovosice leží jihozápadně od Litoměřic na levém břehu Labe. Jedná se o město do 
9320 trvale žijících obyvatel, se 138 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a třemi 
ubytovacími zařízeními, celkem se 171 lůžky. Zástavba je městského charakteru s 
průmyslovou oblastí ve východní části města. Průmyslové závody jsou Danone čokoládovny 
a.s. – závod Deli, Lovochemie a.s., Glanzstop Bohemia s. r.o., Aniveg cz s.r.o., ČSAD, 
ČSPLO, PS, ZNZ (zeměděl. zásob), Rýžová společnost a.s. Lovosice (ve velké části areálu 
ZNZ), další drobné průmyslové a výrobní závody. Cukrovar je zrušen a Drůbežárna je 
umístěna mezi Lovosicemi a Vchynicí na katastrálním území Vchýnice. Město se rozkládá v 
nadmořské výšce 144 – 168 m n. m. Územím prochází řeka Labe, severovýchodním okrajem 
protéká potok Modla. Svým územím Lovosice zasahují částečně do CHKO České středohoří 
a CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný rozvoj města a mírný nárůst počtu 
obyvatel. Nejdůležitější aktivitou rozvoje města je areál Dopravně-zbožového centra 
Lovosice rozděleného do 4 základních etap, pro který je připravovaná plocha 217 ha (pro 
návrhové období do roku 2015) na území východně a jižně od areálu Lovochemie a.s. Areál 
má možnost připojení na všechny druhy medií plyn, elektřina, pitná voda, splašková i 
dešťová kanalizace, napojení na telekomunikace a dopravní sítě. Zajišťování území pro cca 
1200 pracovních míst se předpokládá postupně do roku 2005. 
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Lovosice je zásobováno z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod 
Lovosice (OZ-SK-LT.015.1), který zásobuje: Lovosice, Lhotka, Malé Žernoseky, Bílinku, 
Režný Újezd, Vchynice, Sulejovice, Lukavec, Keblice. Ze zdroje Vlastislav je pitná voda 
dopravována přivaděčem DN 250 do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97 / 210,53), 
který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou 
významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Do Lovosic 
je dále dodávána voda z ÚV Velké Žernoseky s akumulací 800 m3 + 4000 m3 
(149,60/147,50) čerpáním shybkou 2 x DN 200 pod Labem do vodojemu Sulejovice 2 x 650 
m3 (216,97/210,53) a z vodojemu je gravitačně dopravována do Lovosic. 
Zdroj Mi-6, ÚV Lovoš stejně jako vodojem Lovoš 2 x 500 m3 (212,46/208,22) je dnes mimo 
provoz. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
Zahrádkářské kolonie na úpatí Lovoše jsou zásobeny pitnou vodou vodovody napojenými na 
zásobní síť města. Tyto vodovody jsou částečně v majetku Zahrádkářského svazu. 
 
Skupina Libochovice je propojena mezi vodojemem Hazmburk a Slatina řadem DN 100 na 
skupinový vodovod Lovosice. 

××××× 

Systém zásobení Lovosic se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Lovosicích je vybudována jednotná kanalizační síť s čerpáním veškerých odpadních vod 
přes Labe na ČOV Litoměřice (K- LT.001.4-J.C) a dále je zde malá část území 
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odkanalizována jednotnou kanalizací bez čištění vypouštěnou do vodoteče (K-LT.046-J.N). 
Do recipientu Modla jsou bez čištění zaústěny 2 výusti. První se nachází cca 860 m nad 
soutokem Modly s Labem a je na ni napojena jedna menší provozovna. Druhá výust se 
nachází cca 300 m nad soutokem Modly s Labem a jedná se o stoku, která odvádí odpadní 
vody z nemovitostí na pravé straně příjezdové komunikace od Litoměřic. 
Území Lovosic je ploché s malými spády, odkanalizovaná plocha je cca 176 ha. Kanalizační 
síť je v celém rozsahu zástavby s odkanalizováním na ČOV Litoměřice (99,6 %) a jednotnou 
kanalizací bez čištění vypouštěnou do vodoteče (0,4 %). Páteř kanalizace tvoří stoka od 
cukrovaru a kmenová stoka procházející městem podél řeky. Kanalizační stoky jsou 
zaústěny do čerpací stanice. Provozování lovosické stokové sítě je náročné vzhledem k 
malým spádům, nutnost častého proplachování a čištění stok. Celková délka stokové sítě je 
26,896 km, z toho 22,840 km jsou stoky kruhového profilu DN 250 – 1600 z betonových, 
kameninových, PVC, ale též zděných a ocelových trub a 4,056 km jsou stoky vejčitého 
profilu 500/700 – 1300/1700 betonové nebo zděné.  
Po odlehčení je odpadní voda čerpána z čerpací stanice Lovosice (2 x 23 l/s + 2 x 53 l/s) na 
ČOV Litoměřice výtlačným řadem, který se skládá z několika úseků. První úsek je zdvojené 
potrubí z ČS ke shybce přes Labe 2 x DN 250 z PVC trub délky 2 x 2,547 km = 5,094 km, 
druhý úsek je trojnásobná shybka přes Labe 3 x DN 250 délky 3 x 152 m = 0,456 km z 
potrubí HOBAS, poslední je zdvojený úsek od shybky až na ČOV Litoměřice 2 x DN 300 
délky 2 x 2,530 km = 5,060 km z PVC trub. Celková délka výtlačného řadu je 10,610 km. U 
čerpací stanice je umístěna dešťová zdrž užitného objemu 540 m3 pro zachycení dešťových 
přívalů. 
Do výtlačného potrubí z Lovosic do Litoměřic bylo v Žalhosticích přičerpáváno 10 l/s 
splaškových vod ze závodu Rybenor Žalhostice, který byl v září přestěhován 2004 do 
k.ú.Mlékojedy. 
Kanalizace je v majetku SVS a.s., z části Města Lovosice a provozují ji Severočeské 
vodovody a kanalizaci, a.s. 
Hlavními průmyslovými znečišťovateli v Lovosicích jsou závody Danone čokoládovny a.s. – 
závod Deli, Aniveg cz s.r.o.( Setuza), ČSAD. 
Samostatnou čistírnu odpadních vod mají závody Lovochemie+Glanzstoff (150 m3/den) a 
Cukrovar (dnes mimo provoz). 
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Lovosicích vyskytují ještě 
následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Danone a.s. Deli potravin. výroba 631 142,00 108,50 93,20 217,40 1,68 1,05 0,42 
2 UL Četrans s.r.o doprava 322 150,00 33,00 20,85 70,50 0,40 0,25 0,10 
3 Aniveg CZ s.r.o. zprac. rostl. olejů 70 11,38 3,41 1,93 6,83 0,28 0,18 0,07 

 
Odpadní vody jednotlivých firem jsou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod v 
oddělovacích komorách. 

××××× 
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S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roce 2050. 
Je potřeba provést zrušení stávajících výústí u nečištěné kanalizace napojením na 
kanalizační systém čištěný na ČOV Litoměřice. 
Studie Lovosice – dostavba kanalizace řeší převedení odpadních vod z významné druhé 
výusti do recipientu do stávající centrální čerpací stanice. To vyžaduje překonání výškového 
rozdílu pomocí čerpací stanice a výtlaku délky cca 60 m nebo gravitační prodloužení stoky 
délky cca 500 m. 
V roce 2004 byla dokončena nová kanalizace DN 300 z korugovaného PVC délky 0,550 km 
s napojením pomocí ČSOV (Q 10 l/ls, H 10 m) a výtlakem DN 80 z HDPE dlélky 0,240 km na 
kanalizační systém Města Lovosice v části sportovního areálu tj.Zimní stadion, Plavecký 
stadion, Hala pro házenou a dalších objektů v daném území u Labe (postiženo povodněma 
v srpnu 2002), původní kanalizace však nebyla čištěna a přes septiky nebo přímo odtékala 
do Labe. 
Na kanalizační siť města a následně na čistírnu odpadních vod Litoměřice budou ještě 
přiváděny splaškové vody z obcí Vchynice, Radostice, Lhotka, Malé Žernoseky a přes obec 
Sulejovice Siřejovice. 
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 CZ042.3506.4208.0195 Lukavec 
  .0195.01 Lukavec 
 

identifikační číslo obce  008879 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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 Lovosice z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lukavec leží ve středu litoměřického okresu, jihovýchodně od Lovosic. Jedná se o 
obec do 310 trvale žijících obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru se zemědělstvím (Zemědělská farma Lukavec). Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 149 – 152 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde potok Modla. Na potoce je 
boční rybniční nádrž s nevyhovujícím odtokem přívalových vod. Již v roce 1972 došlo po 
přívalových deštích k totální zátopě obce. Dále se nepředpokládá výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lukavec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Lovosice (OZ-SK-LT.015.10). Do Lovosic je dodávána voda z ÚV Velké Žernoseky čerpáním 
shybkou 2 x DN 200 pod Labem do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53) a z 
vodojemu je gravitačně dopravována do Lovosic. Lukavec a Keblice jsou připojeny ze 
stávající rozvodné sítě Lovosic. Rozvodná síť v obci je provedena pro celou zástavbu. Na 
vodovod je připojeno 100% obyvatel.  
Vodovod je v majetku obce Lukavec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

Systém zásobení obce Lukavec se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Lukavec je nově vybudovaná oddílná kanalizační síť (K-LT.018.1-S.C) s čistírnou 
odpadních vod. Na veřejnou kanalizaci a ČOV je napojeno 53 % obyvatel. Kanalizační síť je 
vybudovaná pro celou zástavbu. Gravitační stoková síť je DN 300 z potrubí PVC. V rozvodné 
síti je vybudována jedna čerpací stanice splašků s výtlačným řadem DN 100 z PVC trub 
délky 0,035 km. Celková délka kanalizační sítě je 2,356 km. 
Majitelem kanalizace je obec Lukavec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Od zbývající části obyvatel (47 %) jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud jsou odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti cca 8 km. 
Vlastníkem ČOV je obec Lukavec a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Lukavec do recipientu – 
Modla v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ Lovosice, 
odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 30. 12. 2003, pod čj. 14032-
1773/03/ŽP/Zm 
Platnost rozhodnutí do 12. 2012 
Q = 40 515 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 
90 150 25 40 25 35 20 40 - - - - 

 
Projektované parametry: 
900 EO 
Q = 1,74 l/s = 54 750 m3/rok 
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Přítok:  BSK5 = 360 mg/l 
  NL = 366mg/l 
   
Skutečné parametry: 
453 EO 
Q = 0,40 l/s = 130870 m3/r 
Přítok:  CHSK = 2 571 mg/l 
  BSK5 = 786 mg/l 
  NL = 2 590 mg/l  
Odtok:  CHSK = 86 mg/l 
  BSK5 = 20 mg/l 
  NL = 27 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 3t/r, odvoz kalu na ČOV Litoměřice. 
 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CFR s 
kapacitou Q24 = 150 m3/den a BSK5 = 54 kg/den. Tato čistírna pracuje na principu 
nízkozatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. 
Čistírna CFR-2 x 75 Lukavec je vytvořena ze sedmi betonových nádrží, z nichž jsou dvě 
nitrifikace, dvě dosazovací nádrže, kalojem, zahušťovací nádrž, přečepávací nádrž a čerpací 
šachta.  
Odpadní voda natéká do čerpací šachty, ze které je čerpána na jemné strojně stírané česle 
se šnekovým dopravníkem.  
Takto předčištěné odpadní vody přitékají rozdělovacím žlabem do nitrifikačních nádrží (AK), 
které jsou provzdušňovány provzdušňovacími elementy ASEKO. Dále odpadní vody odtékají 
přes odplyňovací žlab do dosazovací nádrže (DN). 
Zde dochází k separaci kalu a vyčištěné odpadní vody. Odsazený kal je vytlačován do 
přečerpací jímky a čerpány zpět do nitrifikace. Přebytečný kal se přečerpává po odsazení 
vody a zahuštění do kalojemu, kde je uskladňován a po naplnění kapacity odvážen k 
likvidaci. Odsazené vody z kalojemu odtékají přes plovák do čerpací šachty. 
Odsazená a vyčištěné vody odtékají přes měrnou šachtu vybavenou Thomsonovým přelivem 
do potoka Modly. 
 
Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. V obci jsou tři svody dešťové kanalizace, 
odvodňující nejnižší místa zpevněných komunikací. Vybudovány byly pravděpodobně za 
první republiky. Odvádí se jimi vody přímo do místní vodoteče - Modly. Stoky jsou částečně 
zanešené, zůstávají však funkční.  

××××× 

Stávající splašková kanalizační síť obce Lukavec je vybudovaná pro celou zástavbu a je 
nová. Po dobudování kanalizačních přípojek bude možno na kanalizační síť a čistírnu 
odpadních vod napojit 100 % obyvatel. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních 
vod města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0196 Malé Žernoseky 
  .0196.01 Malé Žernoseky 
 

identifikační číslo obce  009058 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Lovosice z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Urbanistická studie obce z roku 2000, zpracovatel: Ing.arch. Mužík 
9. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malé Žernoseky leží ve středu litoměřického okresu, severně od Lovosic na levém 
břehu Labe. Jedná se o obec do 670 trvale žijících obyvatel s 240 chatami využívanými pro 
rodinnou rekreaci a 120 lůžky v ubytovacích zařízeních. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 180 m n. m., náleží do 
povodí řeky Labe a protéká zde Milešovský potok. V obcí je požární nádrž a rybník. Svým 
územím Malé Žernoseky plně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská 
křída. Území obce zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malé Žernoseky je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod 
Lovosice (OZ-SK-LT.015.5). Z úpravny vody Velké Žernoseky s akumulací 800 m3 + 4000 
m3 (149,60/147,50) je voda čerpána shybkou 2 x DN 200 pod Labem do Lovosic. Obec 
Lhotka a dále Malé Žernoseky jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic.  
Pro zásobování Malých Žernosek je také využíváno prameniště Malé Žernoseky v 
Opárenském údolí, odkud se voda svádí do vodojemu 50 m3 (179,12/176,56). Dle vyhlášky 
376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech Rn. Rozvodná síť v obci je provedena pro 
celou zástavbu bez rekreačních chat. Na vodovod je napojeno 99% obyvatel.  
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení obce Malé Žernoseky se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvod stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní 
sítě s dotlakováním v souvislosti s výskytem nízkého tlaku v síti. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Žernoseky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (83 %), přepady ze septiků odtékají do 
dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách (10 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice 
do vzdálenosti 12 km a v domovních mikročistírnách (7 %) jejichž odtoky jsou vyvedeny do 
dešťové kanalizace, zaústěné do Labe.  
V obci jsou dva systémy dešťové kanalizace. První systém odvádí dešťové vody z převážné 
části obce a přes septiky částečně vyčištěné splaškové vody do Labe. Druhá část dešťové 
kanalizace odvádí dešťové vody a vyčištěné vody z domovní čistírny u bytového domu (40 
obyvatel) a z domovních čistíren od 2 RD. Další 4 RD jsou rozestavěny. Tato větev 
kanalizace je zaústěna do Milešovského potoka. 

××××× 

Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší dobudování kanalizace 
v obci a převedení odpadních vod přes novou ČS – 2 l/s a výtlak do výtlaku Lhotka – 
Lovosice, který bude zaústěn na ČOV Litoměřice. 
Na gravitační síti jsou umístěny z důvodů konfigurace terénu dvě čerpací stanice do 1,5 l/s a 
odlehčovací komora. 
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Kanalizační řady mají celkovou délku 2001 m, z toho: 
DN 400  345 m 
DN 250  743 m 
Výtlak DN 110  515 m 
Výtlak DN 90  398 m 
Předpokládá se připojení 700 EO. 
 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků  
V cílovém roce 2015 se z deseti objektů budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k 
likvidaci na centrální ČOV města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0197 Podsedice 
  .0197.01 Podsedice 
 

identifikační číslo obce  012450 
kód obce    00001 

Aktualizace 2017 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Podsedice z roku 1999, zpracovatel Ing. A. Olžbut 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Žádost obce Podsedice o změnu PRVKÚK ze dne 8.12.2016 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Podsedice leží jihozápadně od Lovosic. Jedná se o obec do 360 trvale žijících 
obyvatel, je zde jeden objekt pro rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná, venkovského 
charakteru se zemědělstvím a jednou malou provozovnou - Český granát DUV Turnov 
(těžba pyritu). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 276 - 295 m n.m., náleží do povodí řeky 
Ohře. Obcí protéká Podsedický potok. Na území obce jsou dva rybníky a jedna požární 
nádrž. Pod Podsedicemi je ve stavbě retenční nádrž Dlažkovice. Předpokládá se mírný 
rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Podsedice je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod 
Libčeves (OP-SK-LT.016.9), přesněji z propojovacího řadu mezi skupinovým vodovodem 
Lovosice a skupinovým vodovodem Třebívlice, z dílčího vodovodu, který zásobuje 
Podsedice a Dlažkovice. Hlavním zdrojem této podskupiny je úpravna vody v Třebívlicích. V 
úpravně vody je AT stanice, kterou je pitná voda čerpána do Podsedic a dále pokračuje 
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zásobním řadem PVC 100 do Dlažkovic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV 
Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 89 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 
Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Podsedice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (35 %), přepady ze septiků jsou 
zaústěny do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (45 %), odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody ze tří obytných domů, kde trvale žije 20 % 
obyvatel, jsou odváděny do mikročistírny MIKRO 9 - AQVATECH a.s. Srbsko. Kapacita 
čistírny odpadních vod je Q = 9 m3 /den, BSK5 = 40 kg/den, EO = 100.  
Majitelem a provozovatelem MČOV je Obecní úřad Podsedice.  
V obci byla převážně v sedmdesátých letech vybudována dešťová kanalizace, do které jsou 
též napojeny přepady ze septiků. Kanalizace ve východní části návsi a v části obce, odkud 
jsou dešťové vody odváděny do Podsedického potoka, je v dobrém stavu. Zbývající stoky 
jsou zanesené, v některých místech je pravděpodobně jejich konstrukce narušena, některé 
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dešťové vpusti jsou poškozeny, případně zaneseny. Kanalizací odváděné dešťové vody 
společně s přepady ze septiků jsou vypouštěny do Podsedického potoka a také do místních 
rybníků. Kanalizace je v majetku obce, která jí též provozuje. 

××××× 

V obci Podsedice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 3,170 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány, společně se splaškovými vodami z místních částí Chrášťany a Obřice, 
výtlačným řadem DN 100 délky 0,750 km do kanalizační sítě obce Dlažkovice a odtud pak 
odváděny k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálním vozem k likvidaci na ČOV 
v Dlažkovicích nebo ČOV Litoměřice. 
 
V obci Podsedice bude vybudován gravitační kanalizační řad, část výtlačného kanalizačního 
řadu, který poslouží k přivedení odpadních vod z okolních místních částí do kanalizačního 
systému obce a ČOV o kapacitě 700 EO. Gravitační kanalizační řad bude vystavěn z trub o 
průměru DN 250 v celkové délce cca 3,3 km. Výtlačný kanalizační řad bude vystavěn z trub 
o průměru DN 80 v celkové délce cca 0,3 km. Jako součást výtlačného řadu bude vystavěna 
čerpací stanice odpadních vod. Plánovaná ČOV o kapacitě 700 EO bude pracovat na 
principu biologického čištění odpadních vod s hrubým předčištěním (česle). Následné 
vyústění ČOV je svedeno do přilehlé vodoteče (Podsedický potok). Realizace výstavby 
kanalizačního systému a ČOV je plánována v letech 2017 – 2018.    
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 CZ042.3506.4208.0197 Podsedice 
  .0197.02 Děkovka 
 

identifikační číslo obce  003280 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Podsedice - Děkovka leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 20 
obyvatel, je zde jeden rekreační objekt. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru v 
zemědělské oblasti. Rozkládá se v nadmořské výšce 430 - 468 m n.m., náleží do povodí 
řeky Ohře. Podsedický potok protéká ve vzdálenosti 1,5 km. Svým územím Děkovka plně 
zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. V Děkovce 
jsou Čížkovické cementárny a.s. a Lovochemie a.s. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Podsedice - Děkovka je zásobena místním vodovodem ze studny. Tento 
vodovod nesplňuje statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobeno je 100% obyvatel. 
Majitelem i provozovatelem je obec Podsedice. 

××××× 

Systém zásobení Děkovky se nebude v budoucnosti měnit. Trvale je však třeba sledovat 
kvalitu vody využívaných zdrojů a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., 
bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství 
vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 



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 jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Podsedice – Děkovce není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dlažkovice nebo na ČOV 
Litoměřice. 



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

 
 
 

Aktualizace 2017 

 ______________________________________________________________________________________________________  

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

 

 CZ042.3506.4208.0197 Podsedice 
  .0197.03 Chrášťany 
 

identifikační číslo obce  003282 
kód obce    00003 

Aktualizace 2017 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Podklad pro územní řízení o umístění stavby kanalizace a ČOV - Podsedice, 

Dlažkovice, Obřice, září 1992, zpracovatel Ing. David 
8. Podsedice - Pnětluky náhrada zdroje, dokumentace pro stavební povolení, 2004, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
9. Žádost obce Podsedice o změnu PRVKÚK ze dne 8.12.2016 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Podsedice - Chrášťany leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 150 
obyvatel, je zde 5 objektů využívaných k rodinné rekreaci. Zástavba venkovskými domy je 
rozptýlená podél místní komunikace v ovocnářské oblasti. Rozkládá se v nadmořské výšce 
312 - 380 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, Vovačkovka protéká ve vzdálenosti 0,5 km. 
Svým územím Chrášťany částečně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Podsedice - Chrášťany je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, 
skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.6). Ze zdroje prameniště Chrášťany (0,4 l/s) je 
voda svedena do vodojemu Chrášťany 100 m3 (382,36/379,06) a odtud potrubím do obce. 
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Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

S ohledem na náhradu zdroje vody pro místní část Podsedice – Pnětluky bude nutné provést 
strojní a elektroinstalační úpravy ve VDJ Chrášťany. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z důvodu stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci 
vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 

Místní část obce Podsedice - Chrášťany nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 600 mm. Budována byla 
pravděpodobně v šedesátých a sedmdesátých letech. Mimo dešťových vod je do kanalizace 
zaústěn přepad z vodní nádrže a je zde podchycen menší vývěr podzemní vody. Kanalizace 
není v dobrém technickém stavu, netěsná, některé šachty jsou poškozené. Dešťové vody z 
ní jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizaci vlastní a provozuje obec Podsedice. 

××××× 

V místní části obce Podsedice – Chrášťanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační 
sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,470 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,190 km do kanalizační 
sítě obce Podsedice, ze které budou přečerpávány, společně se splaškovými vodami z obce 
Podsedice a místní části Obřice, výtlačným řadem DN 100 délky 0,750 km do kanalizační 
sítě obce Dlažkovice a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice. 
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Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Dlažkovice 
nebo ČOV Litoměřice. 
 
V místní části Chrášťany bude vybudován gravitační kanalizační řad s přečerpáváním 
odpadních vod na ČOV Podsedice. Gravitační kanalizační řad bude vystavěn z trub o 
průměru DN 250 v celkové délce cca 1,7 km. Tlakový kanalizační řad, sloužící k odvodu 
splaškových vod z místní části Chrášťany, bude vystavěn z trub o průměru DN 80 v celkové 
délce cca 1,9 km. Jako součást výtlačného řadu bude vystavěna čerpací stanice odpadních 
vod. Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2018. 
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 CZ042.3506.4208.0197 Podsedice 
  .0197.04 Obřice 
 

identifikační číslo obce  012448 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Podsedice - Obřice leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 30 
obyvatel, je zde jeden objekt využívaný k rodinné rekreaci. Zástavba venkovskými domy je 
soustředěná podél místní komunikace. Rozkládá se v nadmořské výšce 312 - 335 m n.m., 
náleží do povodí řeky Ohře. Podsedický potok protéká ve vzdálenosti 0,5 m. Svým územím 
Obřice plně zasahují do CHKO České středohoří. Rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Podsedice - Obřice je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, 
skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.11), přesněji z propojovacího řadu mezi 
skupinovým vodovodem Libčeves a skupinovým vodovodem Lovosice. Hlavním zdrojem je 
úpravna vody v Třebívlicích. V úpravně vody je AT stanice, kterou je pitná voda čerpána do 
Podsedic. Na potrubí DN 100 do Obřic je umístěna AT stanice (Q = 0,7 l/s). Dle vyhlášky 
376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebílice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. 
Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Podsedice - Obřicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
V Obřicích je jedna stoka vedoucí od studny na návsi pod obec, kde je zaústěna do příkopu. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků a následně 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části obce Podsedice - Obřice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 0,660 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 . 
Splaškové vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Podsedice, ze 
které budou přečerpávány, společně s odpadními vodami z obce Podsedice a místní části 
Chrášťany, výtlačným řadem DN 100 délky 0,750 km do kanalizační sítě obce Dlažkovice a 
odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit zrušení stávajících bezodtokových 
jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0197 Podsedice 
  .0197.05 Pnětluky 
 

identifikační číslo obce  012449 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Podsedice - Pnětluky náhrada zdroje, dokumentace pro stavební povolení, 2004, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Podsedice - Pnětluky leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 60 
obyvatel. Zástavba venkovskými domy je soustředěná se zemědělstvím. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 318 - 360 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Podsedický potok protéká 
ve vzdálenosti 0,2 km. Svým územím Pnětluky plně náležejí do CHKO České středohoří. 
Vývoj obce se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Podsedice - Pnětluky je zásobena z místního vodovodu (M-LT.037). 
Zdrojem vody je zářez o vydatnosti 0,16 l/s odkud je voda vedena do vodojemu 40 m3 
(386,94/384,59) a potrubím DN 70 do obce. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v 
parametrech dusičnanů. 
Síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Místní část obce Podsedice – Pnětluky bude připojena na oblastní vodovod Přísečnice 
skupinový vodovod Libčeves. Bude zásobena z vodojemu Chrášťany přes čerpací stanici ČS 
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(Q 1 l/s, H 30 m) potrubím DN 50 z HDPE délky 1,244 km, ve VDJ Pnětluky bude nutné 
provést strojní a elektroinstalační úpravy. 
Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Podsedice - Pnětluky není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
V letech 1992 - 93 byla v obci vybudována nová dešťová kanalizace z betonových trub 
jejichž profil postupně přechází z DN 400 na DN 600. Kanalizace je zaústěna pod obcí do 
Podsedického potoka. Majitelem kanalizace je obec Podsedice. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 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 obce Dlažkovice a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0198 Prackovice nad Labem 
  .0198.01 Prackovice nad Labem 
 

identifikační číslo obce  012695 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Projektový úkol kanalizace obce Prackovice 
8. Projekt kanalizace, zpracovatel firma ALEX – IS 
9. Čistírna odpadních vod a výtlak Litochovice – Prackovice, Dokumentace pro stavební 

povelení, 3/2004, MK Centrum s.r.o. Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obce Prackovice nad Labem leží u severozápadní hranice okresu na levém břehu Labe. 
Jedná se o obec do 310 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je poměrně soustředěná. Obec leží v 
zemědělské oblasti v nadmořských výškách 150 - 212 m n.m., řeka Labe protéká východní 
částí obce. Svým územím Prackovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří 
a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
žijících obyvatel i rekreantů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Prackovice nad Labem je zásobena z místního vodovodu (M-LT.035) ze dvou 
nezávislých zdrojů (zářezy). Voda z jednoho zářezu je vedena přes horní vodojem 10 m3 
(233,80/232,80) potrubím DN 50 do horního tlakového pásma obce. Voda z druhého zářezu 
a přetok DN 50 z horního vodojemu je vedena přes dolní vodojem 40 m3 (191,99/189,56) 
OC DN 100 do dolního tlakového pásma obce. 
V Prackovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci s připojením 100 % 
obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu a také s ohledem na stáří potrubí a použité materiály navrhujeme 
rekonstrukci vodovodní sítě. 
V rámci rekonstrukce vodovodních řadů v obci Prackovice nad Labem dojde k propojení 
místních vodovodů Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem potrubím DN 110 HDPE 
v délce 0,600 km. Součástí je vybudování nového vodojemu na vyšší kótě a objemu 70 m3. 
V souvislosti s výstavbou dálnice D8 patrně zanikne jeden zdroj a jako náhradní řešení je 
navrhováno připojení na obcí Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem na ocelové 
potrubí DN 800 mm oblastního vodovodu Žernoseky severně od Prackovic potrubím DN 110 
HDPE v délce 1,100 km, které bude financováno investorem dálnice D8. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Prackovice nad Labem není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km. 
Chovná stanice psů Ministerstva vnitra má DČOV. 
V obci je dešťová kanalizace, která je na třech místech zaústěna do Labe. Stoky jsou z 
betonových trub převážně DN 800/1000 mm, vyhovujících spádů, ve špatném stavu. 
Kanalizační síť není zmapovaná. Z části jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, 
struh a propustků a následně jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Prackovice nad Labem je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 2,120 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 
0,330 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Je 
navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
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Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody z obce Prackovice 
nad Labem a Litochovice nad Labem. 
Čistírenskou linku budou tvořit jemné ručně stírané česle, horizontální lapák písku, dvojice 
monoblokových mechanicko-biologických aktivačních čistíren odpadních vod typového 
označení AS-ANAcomb 300 a měrný Parshalův žlab. 
Půdorysný rozměr jedné aktivační stanice činí 7,00 x 2,16 m. ČOV bude osazena ve zděném 
provozním objektu se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12,0 x 11,00 m a vnitřní 
provozní výšce 3,5 m. 
 
Projektované parametry ČOV: 
EO 600 
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 = 90 m3/den 
Max. bezdeštný denní přítok Q24 = 296,35 m3/den 
 
Přítok: 
BSK5 = 400 mg/l 
CHSKCr = 800 mg/l 
NL = 366,7 mg/l 
Nanorg = 70 mg/l 
N-NH4

+ = 45 mg/l 
Pcelk = 15 mg/l 
 
Odtok: 
BSK5 = 20 mg/l 
CHSKCr = 18,32 mg/l 
NL = 39,96 mg/l 
Nanorg = 3,5 mg/l 
N-NH4

+ = 2,25 mg/l 
Pcelk = 0,75 mg/l 
 
Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k 
odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV 
Litoměřice). 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Labe. 
 
Ze dvanácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV v Prackovicích nebo na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0198 Prackovice nad Labem 
  .0198.02 Litochovice nad Labem 
 

identifikační číslo obce 008541 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Projekt výstavby kanalizace firmou ALEX - IS Litoměřice 
8. Čistírna odpadních vod a výtlak Litochovice – Prackovice, Dokumentace pro stavební 

povelení, 3/2004, MK Centrum s.r.o. Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem leží u severozápadní 
hranice okresu na levém břehu řeky Labe. Trvale zde žije do 210 obyvatel a je zde 11 
objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je 
soustředěná podél trati a místní komunikace, leží v zemědělské oblasti v nadmořských 
výškách 150 - 182 m n.m. Řeka Labe protéká východní částí obce, je zde také občasná 
vodoteč. Svým územím Litochovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří a 
částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze 
mírný nárůst v oblasti rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem je zásobena z místního 
vodovodu (M-LT.034). Voda ze zdroje je přiváděna potrubím DN 100 přes obec do vodojemu 
40 m3 (186,20 - 183,60). 
V Litochovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci s připojením 98% 
obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Je nutné provést výměnu olověných řadů. 
Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V rámci rekonstrukce vodovodních řadů v obci Litochovice nad Labem dojde k propojení 
místních vodovodů Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem potrubím DN 110 HDPE 
v délce 0,600 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Prackovice nad Labem - Litochovicích nad Labem není v současnosti 
vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 16 km. 
V obci je dešťová kanalizace, která je na dvou místech zaústěna do Labe. Tato kanalizace 
také odvádí vody z drobné vodoteče, přitékající od Chotiměře. Stoky jsou z betonových trub 
DN 500 - 1000, větších spádů, ve špatném stavu. Nová dešťová stoka DN 1200 z r. 1997 
byla vybudovaná k zachycení přívalových vod z extravilánu. Kanalizační síť není 
zmapována. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů a propustků odtéká volně 
po terénu a postupně zasakuje. 

××××× 

V místní části obce Prackovice nad Labem – Litochovicích nad Labem je uvažováno s 
výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,830 km 
bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,230 km do kanalizační sítě Prackovice nad 
Labem a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Prackovice nad Labem. 



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. 1 

 

 CZ042.3506.4208.0199 Radovesice 
  .0199.01 Radovesice 
 

identifikační číslo obce  013870 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
8. Územní plán z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. B. Šantrůček 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Radovesice leží jihovýchodně od Lovosic na levém břehu řeky Ohře. Jedná se o obec 
do 430 trvale žijících obyvatel s 42 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou (ZEPOS 
Radovesice) a s průmyslovým střediskem Procházka – Elektromontáže. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 160 - 172 m. n.m. Obcí protéká potok Rosovka a řeka Ohře. Svým 
územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radovesice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.6) 
přívodnim řadem DN 150. Tento řad dále pokračuje na Žabovřesky nad Ohří a Břežany nad 
Ohří. Obec je pod tlakem vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14). 
Vodovod využívá 96% obyvatel. 
Majitelem je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Systém zásobení obce Radovesice. se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.022.J.C a K-LT.023.J.N). 65% 
splaškových vod je odvedeno na ČOV Radovesice, 16% splaškových vod odtéká do septiků 
s přepadem do kanalizace, zbytek se odvádí do bezodtokých jímek s vývozem na 
zemědělsky využívané pozemky (16%) a na ČOV Radovesice (3%). 
Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Radovesice do recipientu 
Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 23.6.1992, pod čj. 
1979/92 
Q = 25 000 m3/r 
BSK5 = 50 mg/l 
NL = 55 mg/l 
 
Projektované parametry: 
375 EO 
Q = 0,30 l/s = 9461 m3/rok 
 
Přítok:  BSK5 = 272 mg/l 
  NL = 189 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 50 mg/l 
  NL = 55 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
207 EO 
Q = 0,42 l/s = 13 250 m3/r 
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Přítok:  CHSK = 709 mg/l 
  BSK5 = 342 mg/l 
  NL = 734 mg/l  
Odtok:  CHSK = 71 mg/l 
  BSK5 = 17 mg/l 
  NL = 39,90 mg/l 
 
Čistírna odpadních vod v Radovesicích je umístěna na levém břehu Ohře v zátopové oblasti 
u hřiště pod silničním mostem Radovesice – Kostelec nad Ohří. Jedná se mechanicko-
biologickou čistírnu. 
Odpadní vody přitékají na čistírnu jednotnou kanalizací. Před nátokem na mechanický 
stupeň jsou odpadní vody přivedeny do odlehčovací komory, která odděluje dešťové vody 
bočním přepadem s vypouštěním do řeky Ohře.  
Po případném odlehčení jsou odpadní vody přivedeny na hrubé předčištění, tvořené ručně 
stíranými česlemi, šířky 60 cm s průlinami 2 cm. Shrabky z česlí budou ukládány do 
kontejnerů.  
Takto předčištěné vody jsou přiváděny na biologický stupeň čistírny, který tvoří nádrž MČ 
375 - základní funkční prvek čistírny o velikosti 10,2 x 5,7 m a max. hloubce 3,20 m (vzato k 
provozní hladině, celkově 4,10 m). Je to v podstatě nádrž, která je třemi nornými stěnami 
rozdělena na prostor aktivační (max. objem využitelný 104 m3), dosazovací (max. objem 
27,4 m3) a prostor pro uskladnění kalu - kalojem (max. objem 27,4 m3). Maximální objem 
nádrže činí 211 m3, využitelný objem cca 159 m3.  
Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje povrchový aerátor BSK GIGANT.  
Kal se dle potřeby přečerpává z dosazovací části nádrže do kalojemu pomocí kalového 
čerpadla. Kapacita kalojemu se odhaduje na 8 až 12 týdnů. Vyvážení kalu z kalojemu je 
fekálním vozem s pravidelným odvážením na pozemky k zemědělskému využití. 
V areálu ZEPOSu a.s. jsou jatka, které mají vlastní ČOV. Ta pochází ze sedmdesátých let a 
byla v havarijním stavu (v podstatě nefunkční) a proto byla v roce 1994 rekonstruována. 
Aktivace je v ní prováděna jemnobublinovou aerací - CFR 60. Kapacita této ČOV je 60 
m3/den. 
Dešťové vody jsou odváděny ze dvou třetin do jednotné kanalizace. Část dešťových vod 
odtéká pomocí příkopů a propustků do recipientu, nebo je zasakována do terénu. 

××××× 

V obci Radovesice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních 
trub DN 300 v celkové délce 0,290 km, čímž bude odkanalizována celá obec. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 
0,640 km. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,800 km do kanalizační sítě obce Libochovice 
a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV Libochovice. 
Dostavbou budou také podchyceny stávající stoky zaústěné nyní přímo do recipientu. 
Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení 
stávající čistírny odpadních vod a stávajících septiků a bezodtokových jímek. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
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 CZ042.3506.4208.0200 Sedlec 
  .0200.01 Sedlec 
 

identifikační číslo obce  014677 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Projekt rozšíření vodovodní sítě, zpracovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
8. Urbanistická studie 1999, zpracovatel: arch. Šantrůček 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sedlec leží jihozápadně od Lovosic. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel s 
21 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domky a zemědělskými 
usedlostmi je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 232 m n.m., náleží 
do povodí Ohře. Obcí protéká Podsedický potok. Výrazný rozvoj se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sedlec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice 
(OZ-SK-LT.015.17). Voda ze skupinového vodovodu je přiváděna potrubím DN 150 přes 
VDJ Sedlec 2 x 250 m3 (232,67/229,60) s ATS s kapacitou 1,7 l/s do obce Sedlec. 
Z vodovodní sítě je zásobeno 94 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS.a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Sedlec se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Sedlec není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody 
od 85 % trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo, bez čištění do dešťové kanalizace. 
Od 15 % trvale žijících obyvatel zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí 
na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody téměř v celé obce jsou odváděny do dešťová kanalizace V roce 1973 byla 
postavena z betonových trub hlavní stoka z ulice směřující k hradu Hazmburku přes náves k 
Podsedickému potoku. Stoka v ulici na Lkáň byla postavena v roce 1979 a je z 
kameninových trub. Použité profily jsou od DN 300 do DN 600, stoky mají dostatečný spád, 
jsou v dobrém technickém stavu, jsou zaústěny do Podsedického potoka. Majitelem 
kanalizace je obec Sedlec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou domovních 
mikročistíren a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém 
roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány 
na čistírně odpadních vod obce Třebenice nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren 
budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je v obci Sedlec uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,970 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 . 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
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Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována 
zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka. 
Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Sedlec nebo na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0201 Siřejovice 
  .0201.01 Siřejovice 
 

identifikační číslo obce  014783 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Urbanistická studie, 4/2000, Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Siřejovice leží jižně od Lovosic u dálnice D8. Jedná se o obec do 280 trvale žijících 
obyvatel se soustředěnou zástavbou rodinnými domy, jeden objekt je využíván pro rodinnou 
rekreaci. Na území obce se nachází několik menších provozoven (Bramborové lupínky s 
vlastní MČOV, Dámské prádlo), 2 odpočívadla dálnice D8 (Benzina, OMV) a ZDV Slatina 
(živočišná a zemědělská výroba). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 181 - 198 m n.m., 
náleží do povodí řeky Labe. Územím obce procházejí meliorační kanály a závlahové trubní 
řady, potok Modla je vzdálen 3 km. V obci je rybník. Nepředpokládá se výraznější rozvoj 
obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Siřejovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.22). Voda je z vodojemu Čížkovice (nový) 2x100 m3 
(245,35/243,28) přiváděna potrubím DN 150 přes obce Čížkovice, Želechovice do Siřejovic. 
Zásobní síť využívá 84% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení obce Siřejovice se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Siřejovice není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. 30% 
splaškových vod je zachycováno v septicích jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové 
kanalizace, 10% je ze septiků vsakováno, 60% splašků je zachycováno do bezodtokých 
jímek s odvozem na ČOV Litoměřice. 
Dálniční odpočívky (levá i pravá) mají vlastní MČOV. 
Dešťové vody téměř v celé obce jsou odváděny do dešťová kanalizace, která byla budovaná 
v sedmdesátých letech. Všechny stoky jsou z betonových trub DN 600 mm. Dvě jsou 
vyústěny do silničních příkopů. Zbývající stoky jsou vyústěny na třech místech do 
Siřejovického potoka, který se u Lovosic vlévá do Modly. Kanalizace po konstrukční stránce 
nevyhovuje pro odvádění jiných než dešťových vod (např. vpusti jsou přímo na stokách). V 
současnosti je kanalizace na více místech zanesena, některé šachty jsou poškozeny. 
Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Siřejovice. 

××××× 

V obci Siřejovice v současné době probíhá výstavba nové kanalizační sítě s předpokládaným 
dokončením v roce 2006. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,500 km bude vybudována z 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 3,050 km. 
Splaškové vody budou čerpány do kanalizačního systému Sulejovic a déle přes kanalizační 
systémy Lovosic a Litoměřic budou čištěny na ČOV Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0202 Slatina 
  .0202.01 Slatina 
 

identifikační číslo obce  014964 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Slatina z prosince 1997, zpracovatel Ing. arch. H. Vrchlavská 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Slatina leží jižně od Lovosic na východním úpatí zříceniny hradu Hazmburk. Jedná se 
o obec do 220 trvale žijících obyvatel s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba rodinnými domky je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZDV 
Slatina). Nachází se zde i jedna provozovna NARCIS a.s. (sadové a parkové úpravy). Obec 
se rozkládá v nadmořské výšce 176 - 198 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Jsou zde 
meliorační kanály, potok Rosovka protéká ve vzdálenosti cca 1 km od obce. Na návsi je 
požární nádrž. Počítá se s výstavbou cca 16 rodinných domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Slatina je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice 
(OZ-SK-LT.015.23) přes vodojem Sedlec 2 x 250 m3 (232,67/229,60) s ATS 1,7 l/s. 
Obec může být zásobena i ze skupinového vodovodu Libochovice přes vodojem Hazmburk 2 
x 400 m3 (211,30/207,14) s čerpací stanicí 4,5 l/s. Do obce je voda přiváděna potrubím DN 
100. 
Zásobní síť pokývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení obce Slatina se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Slatina je vybudován systém jednotné kanalizace (K.LT.043-J.N) ve špatném 
technickém stavu zaústěné do strouhy, vedoucí do potoka Rosovka. Stoky jsou převážně z 
betonových trub DN 300 - 700 mm. Skoro všechny mají nedostatečné spády a jsou silně 
zaneseny až ucpány. 100% splašků je odváděno do septiků s přepadem do kanalizace. 
Kanalizaci vlastní i provozuje Obec Slatina. 
Firma Narcis vlastní dvě DČOV u svých objektů. 
V extravilánu obce bylo vybudováno systematické odvodnění, které se dosud udrželo a je i 
částečně funkční. Povrchová voda z těchto příkopů se přivádí do kanalizace, chybí tu však 
zařízení pro zachycení splavenin. Kanalizace je v majetku a ve správě obce Slatina. 

××××× 

V obci Slatina je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,510 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
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jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na ČOV Litoměřice. Kalová voda 
bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče a následně pak 
do Rosovky. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4208.0203 Sulejovice 
  .0203.01 Sulejovice 
 

identifikační číslo obce  015941 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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 Sulejovice z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk 
8. Provozní řád ČOV Sulejovice 
9. Projekt na napojení kanalizace obce do Lovosic, zpracovatel Ing. Ramach Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sulejovice leží nedaleko od Lovosic. Jedná se o obec do 720 trvale žijících obyvatel, s 
15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Je příměstskou obcí, která leží ve výrazně 
zemědělské krajině, půda je intenzivně zemědělsky využívána. Zástavba se skládá z 
rodinných domů a panelové výstavby. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 157-168 m n. 
m., náleží do povodí řeky Labe. Územím protéká Modla, jsou zde meliorační kanály. Svým 
územím obec zasahuje do CHKO České středohoří. Významnými podniky v obci jsou 
zemědělské závody TERRA Kaplíř s.r.o. a Agroservis s.r.o. Sulejovice. Podnik Labena a.s. 
Ústí nad Labem, závod Sulejovice (který sídlí v areálu bývalé FRUTY). Část areálu 
Čížkovické cementárny a areál firmy AG servis, které leží na jižním okraji katastrálního úřadu 
Sulejovice, je od obce zcela izolována. Dle urbanistické studie Sulejovic je počítáno s 
územní rezervou pro maximálně 58 nových rodinných domů, výhledově se počítá s 
výstavbou domu sociální péče pro cca 15 osob. Předpokládá se však spíše stagnace počtu 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sulejovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.3), konkrétně jeho provozní částí Lovosice, která zajišťuje 
vodu pro obce Lovosice, Sulejovice, Vchýnice, Režný Újezd, Bílinka, Lhotka, Malé 



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 

Žernoseky, Lukavec a Keblice. Zdrojem skupinového vodovodu je úpravna vody Vlastislav. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové 
aktivity alfa. Obec Sulejovice je zásobena pitnou vodou řadem LT 150 z vodojemu Sulejovice 
2x650 m3 (216,97/ 210,53). Do něho je voda dopravována řadem LT 250 z vodojemu 
Čížkovice - nový 2x100 m3 (245,35/243,28). Pro posílení zdrojové kapacity ve skupině byl 
vybudován přivaděč z úpravny Velké Žernoseky přes Labe do Lovosic. Napájení umožňuje 
převedení uvedeného zdroje do vodojemu Sulejovice, čímž se zvýšila zabezpečenost 
dodávky vody. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z veřejného vodovodu je 
zásobeno 98% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Pro zásobování užitkovou vodou byly na území vystavěny řady závlahového zemědělského 
vodovodu, náležejícího k systému „Závlaha Ohře I. – 2. Stavba“. K zavlažování 
zemědělských plodin je možno používat vodu z Labe i Ohře. Systém byl uveden do provozu 
v r. 1981, je plně funkční, i když se poměrně málo využívá. Zařízení je v majetku společnosti 
Agrokomplex Ohře a.s. Bohušovice nad Ohří. 

××××× 

Systém zásobení obce Sulejovice se nebude v budoucnosti měnit. 
Vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Sulejovice je jednotná kanalizace (K-LT.001.5-J.C.). Na kanalizaci je připojeno 65% 
obyvatel, 35% splaškových vod odchází do bezodtokých jímek s odvozem na zemědělsky 
využívané pozemky. 
Kanalizace byla vystavěna postupně od počátku sedmdesátých let až do let devadesátých, z 
trub betonových kruhových a vejčitých délky 3,591 km (DN 300, DN 400 a 400/500). V letech 
1995-1996, byla kanalizace doplněna o kmenový sběrač (betonové a železobetonové trouby 
DN 300 a DN 600, délky 0,746.5 km), na kterém se nacházejí dva dešťové oddělovače. 
Kanalizace potřebuje pročištění a stavební úpravy dle ČSN, je do ní napojena také 
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povrchová voda z melioračního odpadu. Kanalizace pokrývá plochu téměř celé obce. 
Kmenovým sběračem jsou odpadní vody přivedeny na ČS v podniku Labena a.s. – bývalá 
ČOV (areál zrušeného podniku FRUTA). V roce 2000 byla původní ČOV Sulejovice 
přebudována na čerpací stanici s přečerpáváním odpadních vod do Lovosic výtlačným 
řadem, který je veden nejprve v souběhu se stávající kmenovou stokou, dále pak 
severozápadním směrem obcí k místu, kde se rozděluje trať Lovosice – Louny s vlečkou do 
podniku Labena. Tento úsek výtlačného řadu je z PVC trub DN 100 délky 0,674 km. Dále se 
napojuje do bývalého vodovodního potrubí, které se nadále využívá pouze jako kanalizační 
výtlak. Stávající potrubí z litinových trub DN 100, délky cca 1,220 km, vede podél tratě do 
Lovosic. Na bývalé vodovodní potrubí se napojuje ještě 0,076 km PVC trub DN 100. Celková 
délka výtlačného řadu je 1,970 km. Výtlačný řad je zaústěn do gravitační kanalizace města 
Lovosic. Z Lovosic jsou odpadní vody odváděny do kanalizační sítě Litoměřic a následně pak 
k likvidaci na centrální ČOV LItoměřice. 
Kanalizace patří do majetku obce Sulejovice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

V obci Sulejovice je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě plastových 
kanalizačních trub DN 300 a DN 400 v celkové délce 0,340 km, čímž bude odkanalizována 
téměř celá obec. Po dokončení kanalizace je potřeba odstavit stávající bezodtokové jímky. 
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV v 
Litoměřicích. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukce kanalizační sítě. 



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. 1 

 

 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.01 Třebenice 
 

identifikační číslo obce  016960 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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 Třebenice z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Projekt na vodovod pro 13 rodinných domů, zpracovatel SVIS Ústí nad Labem 
9. Záměr MÚ na vodovod pro zamýšlenou průmyslovou zónu a nové RD  
10. Projekt na kanalizaci pro 15 rodinných domů 
11. Záměr MÚ na kanalizaci pro zamýšlenou průmyslovou zónu a 35 RD 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Třebenice leží jihozápadním směrem od Lovosic. Jedná se o obec do 1340 trvale 
žijících obyvatel, nachází se zde 125 objektů pro rodinnou rekreaci. Jsou zde ubytovací 
zařízení se 45 lůžky. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 203-245 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká tok 
Modla, jsou zde meliorační kanály. Svým územím obec částečně zasahuje do CHKO České 
středohoří. Převažuje zemědělská výroba (zvláště ovocnářství). K významným podnikům 
patří tyto – stavební firma Kapr, stavební firma Renesance Pekařství Šubrtová a Euras 
systems. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel a zvětšení kapacity ubytovacího 
zařízení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Třebenice je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.11), konkrétně jeho provozní částí Třebenice, která 
zajišťuje vodu pro Třebenice, Kololeč, Chodovlice, Jenčice, Košťálov, Podsedlice, Obřice, 
Vlastislav, Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Třebenice jsou zásobeny gravitačně z vodojemu 
Třebenice 2x250 m3 (279,65/276,85), kam přitéká voda z úpravny vody Vlastislav. Tato 
úpravna čerpá vodu z vrtů MO 1-5, jejichž celková vydatnost je 22,6 l/s. Do sítě je přidávána 
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také voda z vývěru pod kaplí o vydatnosti 5 – 12 l/s. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje 
nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Zásobní řad pro Třebenice je DN 150, z 
tohoto řadu je samostatnou odbočkou PVC 100 zásobena také Kololeč. Část Třebenic je 
propojena řadem LT 50 s bývalým čpavkovodem OC 80, který propojuje Lovosickou a 
Třebívlickou skupinu vodovodu, z Třebenic pokračuje vodovod řadem LT 100 do Chodovlic.  
Rozvodná síť v obci byla vybudována v letech 1973 - 76, je na celém území obce. Na 
vodovod je připojeno 100% obyvatel. 
Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Třebenic se nebude v budoucnosti měnit. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 
Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 

Téměř v celém městě Třebenice byla v letech 1992-1994 vybudována jednotná kanalizační 
síť zaústěná do ČOV Třebenice (K-LT.030.1-J.C). Stoky jsou z poloviny z betonových a z 
poloviny z PVC trub DN 300 – DN 800. V roce 1997 byla do provozu uvedena nová čistírna 
odpadních vod, v obci byly dostavěny nové splaškové kanalizační stoky z PVC trub (ulice 
Jiráskova, Zimmerova). Na kanalizační síti je jedna čerpací stanice splašků s výtlačným 
řadem z PVC trub, DN 100. Na kanalizaci je prozatím napojeno 88 % obyvatel. Zbývající 
obyvatelé (12 %) mají dosud septiky, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Do roku 
2002 bylo majitelem i provozovatelem kanalizace Město Třebenice, od roku 2003 patří 
kanalizace do majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 
Pro ČOV Třebenice bylo vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu Modla 
MÚ Lovosice OŽP pod č.j. 12807-1661/03/ŽP ze dne 8.1.2004.  
Limity dle rozhodnutí: 6000 EO, Q = 170 000 m3/rok 
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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 - 15 - 15 - 10 - - - - - 

 
Platnost rozhodnutí je do 12/2012. 
 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 720 m3/den a BSK5 = 
360 kg/den pracuje na principu technologie TETRA (USA). 
Mechanický stupeň čistírny tvoří česle HUBER ROTAMAT a zdvojený vertikální lapák písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do vyrovnávací nádrže, která má snížit 
výrazné výkyvy v přítoku na čistírnu.  
Z vyrovnávací nádrže jsou odpadní vody přiváděny na biologický stupeň čistírny sestávající z 
usazovací nádrže, denitrifikační nádrže o objemu 130 m3, biologických kolon s náplní z PVC 
a dosazovací nádrže. 
K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo. Zahuštěný kal je odvodňován přímo na 
čistítně a vyvážen na skládku. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Modly. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací, nebo povrchově systémem 
příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

V městě Třebenice je stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí vyhovující. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající 
kanalizační sítě. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
Na tuto čistírnu budou čerpány ještě splaškové vody z obce Jenčice a v dalším výhledu po 
roce 2015 z obce Chodovlice a z místní části Kololeč. 
Je nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.02 Kocourov 
 

identifikační číslo obce  009267 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice - Kocourov leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 
20 obyvatel, je zde 10 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci, ubytovací zařízení pro 20 
lůžek. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 392 – 420 m n. 
m., náleží do povodí řeky Ohře. Potok Modla protéká ve vzdálenosti 2 km od obce. Svým 
územím Kocourov plně zasahuje do CHKO České středohoří.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V místní části obce Třebenice - Kocourov je starý obecní vodovod (M-LT.060) z období po 1. 
světové válce. Voda je jímána na štěrkovém poli na Medvědické hoře a dále samospádem 
přes vodojem 5 m3 (max. hl. 450 m n.m.) rozváděna do obce. Kapacita zdroje je 
nedostačující, z vodovodu je zásobováno 75% trvale bydlících obyvatel. Dle vyhlášky 
376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech mikrobiologie. Vlastní ho i provozuje Město 
Třebenice, nemá parametry vodovodu pro veřejnou potřebu, chybí zdravotní zabezpečení.  
Jinak je zásobování pitnou vodou individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. 
Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody je dobrá. 

××××× 

Systém zásobení místní části Kocourov se nebude v budoucnosti měnit. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojů a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Kocourově není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou z 50 % zachycovány v septicích, 
jejichž přepady do vsaku nebo v bezodtokových jímkách vyvážených na pole (50 %).  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
výstavbou mikročistíren, 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 obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou 
likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.03 Kololeč 
 

identifikační číslo obce  016958 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Třebenic z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice - Kololeč leží jihozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije 
do 80 obyvatel a je zde 11 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 245 - 270 m n. m., náleží do 
povodí řeky Ohře. Potok Modla protéká ve vzdálenosti 0,5 km. Svým územím Kololeč 
částečně zasahuje do CHKO České středohoří. Kololeč leží v bezprostřední blízkosti 
Třebenic (proto urbanisticky přirozeně vytváří jeden územní celek). Předpokládá se mírný 
nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice - Kololeč je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.13), konkrétně jeho provozní částí 
Třebenice, která zajišťuje vodu pro Třebenice, Kololeč, Chodovlice, Jenčice, Košťálov, 
Podsedlice, Obřice, Vlastislav, Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Kololeč je zásobena gravitačně 
z vodojemu Třebenice 2x250 m3 (279,65/ 276,85), kam přitéká voda z úpravny vody 
Vlastislav. Tato úpravna čerpá vodu z vrtů MO 1-5, jejichž celková vydatnost je 22,6 l/s. Do 
sítě je přidávána také voda z vývěru pod kaplí o vydatnosti 5 – 12 l/s. Dle vyhlášky 376/2000 
Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Z vodojemu je dále do 
Kololeče voda vedena zásobním řadem DN 150 pro Třebenice, z něhož je vysazena 
samostatná odbočka z PVC 100. 
Rozvodná síť je na celém území obce. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
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Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení místní části Kololeč se nebude v budoucnosti měnit. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Kololeči není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody zachycovány v septicích, jejichž přepady zasakují do terénu (25 
%) či odtékají do stávající dešťové kanalizace (25 %), nebo jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách (50 %), které jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny jednak dvěma stokami dešťové kanalizace, které byly 
postaveny v šedesátých letech. Jsou z betonových trub DN 400 – DN 500, mírně zanesené, 
funkční. Odpadní vody z kanalizace jsou vypouštěny do příkopu. Zbývající dešťové vody jsou 
odváděny systémem příkopů, struh a propustků a zasakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Kololeč není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, 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 obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,120 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250. 
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Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Třebenice a odtud 
pak k likvidaci na centrální čistírně Třebenice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.04 Lhota 
 

identifikační číslo obce  009268 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice - Lhota leží západně od Lovosic. Trvale zde žije do 10 obyvatel, 
je zde 16 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, 
rozkládá se v nadmořské výšce 464 – 504 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, 200 m jižně 
od zástavby protéká Modla, je zde malá vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHKO 
České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice - Lhota je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuální pomocí domovních a obecních studní. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Kvalita vody je dobrá. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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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 

V místní části obce Třebenice - Lhotě není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady odtékají do 
vodoteče, a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Lhota není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, 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 obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.05 Lipá 
 

identifikační číslo obce  040905 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá z roku 2001, zpracovatel: Ing.arch. 

Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice – Lipá leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 30 
obyvatel, je zde 16 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 370 - 394 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. 
Zástavbou protéká místní vodoteč, potok Modla protéká ve vzdálenosti 1 km. Svým územím 
Lipá plně zasahuje do CHKO České středohoří a cele do ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný nárůst v počtu obyvatel a rekreantů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice – Lipá je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.26), konkrétně jeho provozní částí 
Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Pitná voda do Lipé je 
dopravována řadem AC 80 z vodojemu Lipá 50 m3 (423,25/ 419,76), který je zásoben ze tří 
zdrojů. Za prvé přetokem ze zdroje (zářez), který zásobuje vodojemy pro Medvědice, za 
druhé z přebytků zdroje (prameniště Kačenka) pro Mrsklesy, a protože v letních měsících 
kapacita těchto zdrojů nepostačuje, byl vybudován přivaděcí řad LT, PVC 100 z úpravny 
vody ve Vlastislavi. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní 
v parametrech objemové aktivity alfa. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je napojeno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Lipé se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 
Vzhledem ke stáří potrubí a druhu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní 
sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Lipé není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
septicích, jejichž přepady odtékají do vodoteče (20 %), nebo do vsaku (20 %), v 
bezodtokových jímkách (40 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Zbývající splaškové vody jsou vypouštěny přímo bez čištění do místní vodoteče (20 %). 
Dešťové vody jsou odváděny především pomocí příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče, částečně dešťovou kanalizací. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Lipá není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, 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 obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kal z 
mikročistíren bude likvidován na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá 
uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních 
vod na společné ČOV v Mrsklesích. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.06 Medvědice 
 

identifikační číslo obce  009269 
kód obce    00006 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá z roku 2001, zpracovatel: Ing.arch. 

Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice – Medvědice leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije 
do 120 obyvatel, je zde 29 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 372-455 m n. m., náleží do povodí 
řeky Ohře. Obcí protéká občasná vodoteč, potok Modla protéká ve vzdálenosti 1,5 km od 
obce. V obci je jeden významnější podnik – dislokované pracoviště Agrosonep Skalka 
(zemědělská výroba). Svým územím Medvědice plně zasahují do CHKO České středohoří a 
okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Plánuje se výstavba rekreačního zařízení 
s 15 lůžky. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice – Medvědice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.24), konkrétně jeho provozní částí 
Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Medvědice jsou zásobeny 
ze zářezu gravitačně dvěma tlakovými pásmy vodojemů Medvědice – horní 45 m3 
(475,36/464,85), ze kterého vede přetok řadem LT 70 do vodojemu Medvědice – dolní 20 m3 
(428,31/ 425,15). Vodovod je dále z Medvědic propojen s Lipou, přebytek ze zářezu 
Medvědice je využíván pro zásobení vodojemu Lipá 50 m3 (423,25/ 419,76) této obce. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Medvědic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Medvědicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do 
vodoteče (18 %) nebo do vsaku (15 %), v bezodtokových jímkách (33 %), odkud jsou 
vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, a nebo jsou odpadní vody vypouštěny přímo 
bez čištění do místních vodotečí (16 %). 
V majetku obce Třebenice je malá domovní mikročistírna DBČ 6,3 pro cca 20 trvale žijících 
obyvatel (18 %) ve skupině čtyř domů typu OKAL. 
V části obce je stará dešťová kanalizace, vybudovaná pravděpodobně za první republiky. Je 
z betonových trub DN 300 - 400. Podchycuje vývěr vody a odvádí ho do rybníku na návsi. 
Od přepadu z rybníka pokračuje až na konec obce, kde je zaústěna do silničního příkopu. 
Kanalizace je v majetku obce, její technický stav je špatný. Dešťové vody jsou dále odváděny 
pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Medvědice není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, 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 obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá 
uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních 
vod na společné ČOV v Mrsklesích. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.07 Mrsklesy 
 

identifikační číslo obce  009270 
kód obce    00007 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá z roku 2001, zpracovatel: Ing.arch. 

Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice – Mrsklesy leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 
40 obyvatel, je zde 24 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru s drobnou zemědělskou výrobou, rozkládá se v nadmořské výšce 358-380 m n. 
m., náleží do povodí řeky Ohře, územím obce protéká potok Modla a občasná vodoteč. 
Svým územím Mrsklesy plně zasahují do CHKO České středohoří, PP Lipská hora a 
okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se výstavba penzionu pro cca 
20 osob. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice – Mrsklesy je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.25), konkrétně jeho provozní částí 
Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Mrsklesy jsou zásobeny z 
prameniště Kačenka, od kterého je do obce voda vedena řadem PE 2“. Mrsklesy jsou dále 
propojeny s Lipou řadem OC 2“, v období s přebytkem vody ze zdroje Kačenka je 
přebytečné množství využíváno pro zásobení Lipé. Protože v suchém období kapacita zdrojů 
nepostačovala byla Lipá i Mrsklesy propojeny řadem LT, PVC 100 s úpravnou vody ve 
Vlastislavi. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, využívá ji 100% obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Mrsklesů se nebude v budoucnosti měnit. V ÚV Vlastislav bude doplněna 
odradonovací stanice. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Mrsklesích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady ústí do 
vodoteče nebo jsou odpadní vody vypouštěny přímo bez čištění do potoka Modla (50 %).  
V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 200 - 300. Její nejmladší část pochází z 
roku 1975. Jsou jí podchyceny místní vývěry vody. Je v ní stálý průtok. Vody z kanalizace 
jsou vypouštěny do Modly a do silničního příkopu. Majitelem dešťové kanalizace je město 
Třebenice. Jinak jsou dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do 
recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části Třebenice - Mrsklesy není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá 
uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních 
vod na společné ČOV v Mrsklesích. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.08 Sutom 
 

identifikační číslo obce  018347 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

vod 
3. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
6. Vlastislav, Sutom – odkanalizování a ČOV, Dokumentace pro stavební povolení, 2003, 

Len-servis Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice – Sutom leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 
50 obyvatel, je zde 25 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 336-400 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. 
Potok Modla protéká ve vzdálenosti 1 km od obce. Nachází se zde ubytovna o kapacitě 40 
osob. Svým územím Sutom plně zasahuje do CHKO České středohoří. Předpokládá se 
výstavba ubytovacího zařízení pro cca 20 osob. Nepočítá se s výrazným nárůstem počtu 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice – Sutom je pitnou vodou zásobena z vodovodu, který je 
v majetku a správě Města Třebenice. Zdrojem pro vodovod je částečně místní pramen a 
částečně skupinový vodovod Lovosice. Voda je akumulována v zemním vodojemu 10 m3 a 
zásobuje celou obec. U vodojemu je AT stanice, která slouží pro výše položené 4 RD. 
Místním zdrojem jsou zářezy, které stačí v průměru pokrýt spotřebu vody pro cca jednu 
polovinu obce. Druhým zdrojem je oblastní vodovod Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice 
(OZ-SK-LT.015.21), konkrétně jeho provozní část Vlastislav. Od úpravny vody ve Vlastislavi 
je voda dopravována přiváděcím řadem LT 80 na akumulaci ve vodojemu Skalka 100 m3 
(335,04/ 331,34), odkud vede zásobní řad LT 100 do Vlastislavi. Z tohoto řadu je vysazena 
samostatná odbočka PVC 100, na které se nachází čerpací stanice, která čerpá vodu řadem 
PVC 100 do vodojemu Sutom 10 m3. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV 
Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. 
Vodovodem je celkem zásobeno 67% obyvatel. 
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××××× 

Systém zásobení místní části Sutom se nebude v budoucnosti měnit. V roce 2004 je 
plánována dostavba vodovodu ke Košťálovu DN 80 z HDPE v délce 0,250 km. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Sutom není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž 
přepady odtékají do vsaku (46 %) a dále v bezodtokových jímkách (54 %), odkud jsou 
vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Obcí prochází jedna stoka dešťové kanalizace. Je převážně z betonových trub DN 300. 
Budována byla svépomocí v šedesátých letech. Je téměř bez šachet, pravděpodobně v 
dobrém stavu, nezanešená. Stoka končí na okraji obce zaústěním do silničního příkopu. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány 
do terénu. 

××××× 

V místní části obce Třebenice – Sutom je uvažováno s výstavbou nové splaškové 
kanalizační sítě společně s obcí Vlastislav. Gravitační část oddílné kanalizace v délce 1,220 
km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300. 
Po uvedení kanalizace a ČOV ve Vlastislavy do provozu bude nutné zajistit odstavení 
stávajících septiků a bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0204 Třebenice 
  .0204.09 Teplá 
 

identifikační číslo obce  016959 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

vod 
3. Projekt vodovodu Teplá z roku 1989, zpracovatel Jan Heřmánek  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebenice -Teplá leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 70 
obyvatel a je zde 13 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 260 – 276 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, 
protéká zde Modla a meliorační kanály. Nachází se zde školící středisko typu hotelového 
bydlení (bývalý dětský domov - kapacita 35 lůžek). Svým územím Teplá plně zasahuje do 
CHKO České středohoří. Teplá sloužila do 1. světové války jako lázně pro duchovní. Jsou 
zde dva prameny léčivých vod. Obec Třebenice usiluje pro Teplou o vrácení lázeňského 
statutu. Výraznější rozvoj se nepředpokládá pokud nedojde k vrácení lázeňského statutu. 
Plánuje se rozšíření ubytovací kapacity veřejných ubytovacích zařízení na 50 lůžek. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebenice -Teplá je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuální pomocí domovních studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno 
množstvím srážek. Kvalita vody je dobrá. 

××××× 

Místní část obce Třebenice - Teplá bude připojena na oblastní vodovod Žernoseky. Obec 
bude zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice, konkrétně jeho provozní 
částí Vlastislav, která zajišťuje vodu pro obce Vlastislav, Sutom, Mrklesy, Lipá, Medvědice. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové 
aktivity. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. Na vodovodní síť Vlastislav 
bude připojen navrhovaný zásobní řad do Teplé DN 63 z HDPE délky 0,228 km, DN 110 z 
HDPE délky 1,465 km. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebenice - Teplé není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž 
přepady odtékají do vodoteče (35 %) a dešťové kanalizace (35 %) nebo jsou vypouštěny 
přímo do toků (30 %).  
Školící středisko je odkanalizováno do vlastního septiku, jehož přepad je odveden do Modly. 
V části zvané Dřínek je stoka z betonových trub DN 300, odvádějící mimo dešťových vod i 
odpadní vody ze septiků od bytovek. Je v dobrém stavu. Přes náves je veden odtok od 
pramene z kapličky a jedna stoka dešťové kanalizace. Nejsou na ní šachty, proto se 
nepodařilo zjistit její trasu a stav. Zbývající dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí 
příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části Třebenice - Teplá není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.01 Třebívlice 
 

identifikační číslo obce  017002 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
8. Projekt na náhradu nekvalitních vodních zdrojů skupinového vodovodu Třebívlice z 

Přísečnice z roku 1997, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ÚPL 
9. Třebívlice – kanalizace a ČOV, dokumentace pro stavební řízení, SVIS s.r.o., 08/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Třebívlice leží jihozápadním směrem od Lovosic, téměř na hranici litoměřického 
okresu. Jedná se o obec do 470 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 33 objektů pro 
rodinnou rekreaci. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 290 m n. m. Území náleží do 
povodí řeky Ohře, obcí protéká potok Žejdlík, nazývaný též Granátka či Kuzovský potok. 
V obci je požární nádrž a dva rybníky. Významnými podniky jsou závody LoPe s.r.o (dříve 
Statní statek Lovosice), Ekoefekt (výroba ekologických kotlů). Svým územím obec zasahuje 
do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se mírný 
nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Třebívlice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový 
vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.1), který zajišťuje vodu pro obce Třebívlice, Semeč, 
Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. Původní zdroj Třebívlic byla 
studna Mléčnice na návsi. U studny je čerpací stanice pro Třebívlice, přetok jde do 
akumulace VDJ Mléčnice PK 10 m3 (265,00/263,80), odkud vedou gravitační rozvody do 
Solan, Lukořan, Děčan, Vojnic a Vojniček (okres Louny). Později byly v povodí Kuzovského 
potoka vybudovány vrty KU1, KU2 a KU3 s jednostupňovou úpravnou vody (ÚV Třebívlice 
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15 l/s) a vodojemem Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00), který nyní z hlavní části slouží k 
zásobení Třebívlic a všech dalších obcí v rámci tohoto skupinového vodovodu. Do vodojemu 
2x250 m3 je přes síť Třebívlic čerpána voda ze studny Mléčnice. Naopak do vodojemu 10 
m3 lze přepouštet vodu z vodojemu 500 m3. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje 
nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovod 
napojeno 100 %.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Je navržen přívodní řad DN 150 z PE HD 
délky 3,110 km a čerpací stanice (Q 10 l/s, H 38 m). 
Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 cca polovině obce Třebívlice je jednotná kanalizační síť (K-LT.032.J.N) vyústěná do potoka 
Žejdlík. Je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Větší 
část této sítě byla pravděpodobně budována v šedesátých letech. Další části kanalizace byly 
budovány v osmdesátých i počátkem devadesátých let, převážně v souvislosti s novou 
výstavbou. Přímo do jednotné kanalizace bez čištění jsou odváděny splaškové vody od 58 % 
obyvatel (sem jsou zahrnuty i splaškové vody od 12 % obyvatel zavedené do štěrbinové 
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nádrže s odlehčovací komorou - vlastní SVS a.s., provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. - z roku 1966, která je značně přetížena, odtok z nádrže je zaústěn do 
jednotné kanalizace). Starší části kanalizace jsou vybudovány z betonových trub hrdlových 
DN 300 - 600, novější části z kameniny DN 300, a z PVC trub DN 300. Druhá polovina 
kanalizace v obci je dešťová, která se využívá jako jednotná. Tuto kanalizaci vlastní a 
provozuje obec a není znám profil ani materiál. Kanalizace byly budovány převážně v akcích 
„z“ a jejich provedení a vybavení nevyhovuje požadavkům pro jednotnou kanalizaci. 
Splaškové vody od 22 % obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou 
zaústěny do dešťové kanalizace. Do septiků, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu jsou 
zaústěny splaškové vody od 8 % obyvatel. Přímo do potoka, bez čištění, jsou zaústěny 
odpadní vody od 12 % trvale žijících obyvatel. 
Jednotnou a dešťovou kanalizací jsou odváděny dešťové vody téměř z celé obce. 
Kanalizace zaúsťují do potoka Žejdlík šesti výustěmi. 
Stávající odkanalizování obce je nevyhovující. 

××××× 

V roce 2005 bude započata stavba kanalizace a ČOV. Jedná se o vybudování nové ČOV 
v Třebívlicích s kapacitou 550 EO a vybudování nové splaškové kanalizace, která bude 
napojena na již existující kanalizaci po jejím odlehčení. ČOV slouží pro čištění pouze 
splaškových vod, vody průmyslové nejsou uvažovány. ČOV je navržena jako mechanicko-
biologická. Součástí stavby ČOV je i vybudování vodovodní a elektropřípojky pro ČOV a 
příjezdové komunikace k ČOV včetně mostku. 
Stávající odlehčovací komora před stávající štěrbinovou nádrží zůstane zachována, 
štěrbinová nádrž bude zrušena. Na kanalizaci budou vybudovány ještě odlehčovací komory 
OK A na stávající kanalizaci - stávající kanalizace bude sloužit jako odlehčovací stoka - a OK 
A1 na nově navrhované kanalizaci. Součástí stavby kanalizace je přepojení přepadu 
z vodojemu AC 200 do potrubí odpadu z vodojemu a tím vyloučení těchto balastních vod ze 
systému kanalizace. 
Obec Třebívlice má stavební povolení ke stavbě gravitační kanalizace v celkové délce 1,303 
km, přepojení septiku školy, 3 odlehčovací komory, likvidaci stávající štěrbinové nádrže, 
přepojení odpadu z VDJ do potrubí odpadu z VDJ a tím vyloučení těchto vod z kanalizačního 
systému. 
Kanalizační stoky –   korugované PVC DN 200 v délce 0,005 km 

    korugované PVC DN 250 v délce 0,049 km 
    korugované PVC DN 300 v délce 0,673 km 

 korugované PVC DN 400 v délce 0,576 km 
- kmenová stoka A, o délce 0,247 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm 
v délce 0,247 km. Součástí stoky je objekt odlehčovací komory, který je navržen vybudovat 
na stávající kanalizační stoce v místě napojení nově budované stoky A. Jako odlehčovací 
stoka bude sloužit stávající kanalizace, která zůstane zachována ve stávajícím tvaru.  
- stoka A1, o délce 0,533 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 200 mm v délce 
0,005 km, DN 300 mm v délce 0,020 km, DN 400 mm v délce 0,508 km. Stoka slouží k 
přepojení stávající kanalizace podél místní komunikace k náměstí. Součástí stoky je 
odlehčovací komora OK A1, včetně odlehčovací stoky DN 400 v délce 0,018 km a protlak 
pod tratí ČD potrubím z antikorozního materiálu, které bude dále sloužit jako chránička DN 
600 v délce 0,014 km. 
- stoka A2, o délce 0,186 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 
0,186 km. Stoka slouží k přepojení stávající štěrbinové nádrže na nově navrhovanou ČOV.  
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Stávající odlehčovací komora zůstane zachována, odtok z odlehčovací komry bude napojen 
na nově navrhovanou kanalizaci. Stávající odlehčovací stoka zůstane zachována. 
- stoka A4, o délce 0,124 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 
0,124 km. Stoka je navržena v trase původní kanalizace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace. 
Všechny domovní přípojky budou přepojeny. 
- stoka A5, o délce 0,146 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 
0,096 km a PVC DN 400 mm v délce 0,050 km. Stoka je navržena v trase původní 
kanalizace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace. Všechny domovní přípojky budou přepojeny. 
- Přepojení septiku školy, o délce 0,043 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 
250 mm v délce 0,043 km. Stoka slouží k přepojení stávajícího septik školy. Po přepojení 
septiku školy bude septik zrušen. 
- Přepojení přepadu z vodojemu, o délce 0,006 km. Potrubí je navrženo z korugovaného 
PVC DN 250 mm v délce 0,006 km. 
Dále má obec Třebívlice stavební povolení z 04/2003 ke stavbě ČOV, která je navržena jako 
mechanicko – biologická s denitrifikací a aerací, s vestavbou dosazovacích nádrží 
Dortmundského typu. 
 
Projektované parametry ČOV: 
EO 550 
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 = 111,7 m3/den 
Max. bezdeštný denní přítok Q24 = 152,2 m3/den 
Přítok: 
BSK = 307,9 mg/l 
CHSKCr = 615,8 mg/l 
NL = 277,1 mg/l 
N-celk = 56,7 mg/l 
Odtok: 
BSK = 15(40) mg/l 
CHSKCr = 75 (120) mg/l 
NL = 20 (50) mg/l 
N-celk = - mg/l 
N-NH4 = 10 (30) mg/l 
 
ČOV je tvořena následujícími provozními soubory – čerpací stanice a mechanické 
předčištění, biologické čištění, dmychárna, kalové hospodářství. Sdružený objekt provozní 
budovy a nádrží bioreaktorů má nadzemní a podzemní část. V podzemí jsou nádrže 
denitrifikace, kalové jímky a 2 aktivace s vetavěnými dosazováky, v nadzemní části je 
dmychárna a provozní zázemí.  
Přebytečný kal je čerpán do provzdušňované kalové jímky, kde se zahušťuje. 
Stávající odlehčovací komora před štěrbinovou nádrží zůstane zachována, štěrbinová nádrž 
bude zrušena.  
Vyčištěná voda je svedena do potoka Žejdlík. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 1.4.2003 vydal MÚ Lovosice, odbor životního 
prostředí pod č.j. 8717/02/ŽP na tyto parametry: EO 550 
Odtok – povolené množství vypouštěných vod Qprům = 1,3 l/s 
 

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 



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. 5 

75 120 15 40 20 50 10 30 - - - - 
 
Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci nebude stavba 
zahájena. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.02 Blešno 
 

identifikační číslo obce  003279 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Blešno leží u západních hranic litoměřického okresu, severně 
od Třebívlic. Trvale zde žije do 10 obyvatel, je zde 16 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 
415 – 450 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Potok Žejdlík protéká ve vzdálenosti 0,5 km. 
Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice - Blešno je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuální z obecní studny. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody je 
dobrá. 

××××× 

Po hydrogeologickém průzkumu provést prohloubení obecní studny nebo zajistit jiný zdroj 
pitné vody. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci 
vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však 
třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat 
vyhlášce 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé 
zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Blešně není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (50 %), jejichž přepady vsakují do 
terénu. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Třebívlice - Blešno není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 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 obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány 
na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.03 Dřemčice 
 

identifikační číslo obce  003281 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
8. Projekt na kanalizaci a ČOV z roku 1993, zpracovatel firma VOD-KA Litoměřice 
9. Projekt na kanalizaci a připojení na ČOV Třebívlice z roku 1994, zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Dřemčice leží jihozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije 
do 130 obyvatel, nachází se zde 10 objektů pro rodinnou rekreaci, rozkládá se v nadmořské 
výšce 330-360 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, potok Žejdlík a Vovačovka 
protékají ve vzdálenosti 0,5 km. Na území obce je požární nádrž a rybník. Velkoodběratelem 
vody je statek Lo – Pe ubytovna. Svým územím Dřemčice plně zasahují do CHKO České 
středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice - Dřemčice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.8), který zajišťuje vodu pro obce 
Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. Od úpravny 
vody v Třebívlicích je voda čerpána výlačným řadem DN 150 do obce, obec je dále 
propojena také s vodojemem Chrášťany 100 m3 (382,36/379,06). Zásobení z vodojemu 
Chrášťany při běžném provozu není využíváno (tlak čerpací stanice u úpravny vody 
Třebívlice je vyšší), může však sloužit jako rezervní zdroj. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou 
zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
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ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
Vodovod v Dřemčicích byl vybudován v roce 1997, rozvodná síť je vybudována na celém 
území obce, napojeno je 86% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Po přivedení vody z Přísečnice, a tedy 
zásobení z vodojemu Šepetely 2x150 m3 (370,80/367,60), bude nutno pro zástavbu nad 
kótou zhruba 350 m n.m. vybudovat AT stanici. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Dřemčicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
50% odpadních vod je vypouštěno do bezodtokých jímek se svozem na zemědělsky 
využívané pozemky, 50% do septiků s přepadem do dešťové kanalizace. 
V letech 1970 - 73 byla v obci vybudována dešťová kanalizace z kameninových a 
betonových trub DN 300 – 400, délka kanalizace je přibližně 700 m. Páteř kanalizační sítě 
tvoří dvě stoky. První z nich je zaústěna do rybníka pod obcí a druhá do odvodňovacího 
příkopu pod areálem Pyropu Třebívlice (dříve Státního statku Lovosice). Majitelem dešťové 
kanalizace je obec Třebívlice, provozuje ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na velikost místní části obce Třebívlice – Dřemčice není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
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 obce Třebívlice a na ČOV 
Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je v místní části obce Třebívlice – Dřemčicích uvažováno s 
výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 0,960 km 
bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 . 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.04 Dřevce 
 

identifikační číslo obce  015407 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
4. Vodovod Dřevce, stavební záměr, 03/2000, INDORS Litoměřice 
5. Dřevce, Skalice – kanalizace a ČOV, studie, INDORS Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Dřevce leží ve západní části litoměřického okresu, severně od 
Třebívlic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, je zde 196 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je spíše rozptýlená, převažují rekreační chaty, rozkládá se v nadmořské 
výšce 520 – 600 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Protéká zde místní potok a jižně od 
zástavby potok Žejdlík. Svým územím Dřevce plně zasahují do CHKO České středohoří. 
Dřevce jsou významnou rekreační zónou, do roku 2005 se předpokládá nárůst počtu 
rekreantů o cca 50 osob. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice - Dřevce je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Kvalita vody je dobrá. 

××××× 

V místní část obce Třebívlice – Dřevce navrhujeme vybudování veřejného vodovodu DN 63 z 
HDPE délky 0,550 km. Zdrojem bude vývěr nad obcí, ze kterého bude spotřebiště zásobeno 
gravitačně. Na rozvodném řadu budou zřízeny výtokové stojany. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Dřevcích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích, jejichž přepady zasakují do terénu 
(25 %) nebo ústí do místní vodoteče (25 %).  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a 
vsakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Třebívlice - Dřevce není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 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 obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány 
na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2020 je možné realizovat projekt kanalizace a čištění splaškových vod 
z místních částí Dřevce a Skalice na společné ČOV podle zpracovávané studie projekční 
kanceláře INDORS Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.05 Leská 
 

identifikační číslo obce  015408 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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 Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Leská leží jihozápadním směrem od Lovosic, téměř na hranici 
litoměřického okresu. Trvale zde žije do 50 obyvatel, nachází se zde 12 objektů pro rodinnou 
rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 390-420 m n. m. Území náleží do povodí řeky 
Ohře, obcí protéká místní bezejmenná vodoteč. V obci je Turistická základna Leská (Dům 
mládeže Magnolie) se 40 lůžky. Svým územím Leská plně zasahuje do CHKO České 
středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice - Leská je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Leská 
(M-LT.038). Voda, která je jímána ze zářezu Leská o vydatnosti 0,06 l/s je svedena do 
vodojemu Leská 10 m3 (421,15/419,50). Z vodojemu zásobním řadem DN 50 je voda 
dopravována do spotřebiště. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 96% obyvatel.  
Vodovod je v majetku obce Třebívlice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Leské se nebude v budoucnosti měnit. 
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Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
Z důvodu stáří vodojemu Leská 10 m3 (421,15/419,50) navrhujeme jeho rekonstrukci. 
Vzhledem k nízké vydatnosti zdroje doporučujeme jeho rozšíření nebo vyhledání nového 
zdroje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Leské je oddílná splašková kanalizační síť (K-LT.044-S.C) 
čištěná DČOV a oddílná splašková kanalizační síť (K-LT.076-S.N) zaústěná bez čištění do 
místní vodoteče. Kanalizace jsou v dobrém stavu a jsou v majetku i správě obce Třebívlice. 
Kanalizační systémy jsou z PVC trub DN 300, celkové délky 0,250 km. Na kanalizaci 
čištěnou na DČOV je napojeno 22 % trvale žijících obyvatel, na kanalizaci zaústěnou bez 
čištění do místní vodoteče 41 %, zbývajících 37 % je napojeno na bezodtokové jímky, které 
jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. DČOV nacházející se v blízkosti 
Turistické základny Leská je naddimenzována a kapacitně stačí pro čištění odpadních vod z 
celé obce. Čištění probíhá v mikročistírně DČ OV typ septik, která je dvoustupňová – k 
předčištění dochází v jednotce SL-4 (septik) a k čištění na zemním filtru. Její kapacita je 
navržena pro 70 EO. 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q 
= 10,5 m3/den a BSK5 = 4,2 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace a filtrační těleso (zemní filtr).  
Odpadní vody přitékají gravitačně oddílnou kanalizaci na mechanické předčištění, které tvoří 
septik SL-4, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody 
přitékají gravitačně do filtračního tělesa zemního filtru. Kal je odvážen na zemědělsky 
využívané pozemky. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní bezejmenné 
vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (100%) do recipientu. 

××××× 

Je potřeba provést napojení stávající nečištěné splaškové kanalizace na DČOV Leská 
s rozšířením kanalizačního systému potrubím DN 300 z korugovaného PVC celkové délky 
0,700 km. Po dobudování kanalizace pro celou obec bude nutné zajistit odstranění 
stávajících bezodtokových jímek. 
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Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
Kal z mikročistírny bude likvidován na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.06 Skalice 
 

identifikační číslo obce  015409 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
4. Dřevce, Skalice – kanalizace a ČOV, studie, INDORS Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Skalice leží u západích hranic litoměřického okresu, severně od 
Třebívlic. Trvale zde žije do 40 obyvatel, je zde 45 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v 
nadmořské výšce 486 – 525 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, zástavbou protéká 
bezejmenný potok, na území obce je požární nádrž. Svým územím Skalice zasahuje plně do 
CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný 
nárůst počtu obyvatel ani rekreantů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice - Skalice je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

V místní část obce Třebívlice – Skalice navrhujeme vybudování vodovodu DN 63, HDPE 
délky 0,320 km. Zdrojem bude vývěr nad obcí. Voda bude svedena do navrhované 
akumulační nádrže 4 m3, ze které bude spotřebiště zásobeno gravitačně. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Skalici není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích, jejichž přepady se vsakují terénu 
(25%) nebo odtékají do místní vodoteče (25 %). 
Ve Skalici odvádí dešťové vody jedna stoka dešťová kanalizace, ústící do strouhy pod obcí. 
Je z betonových trub DN 600 mm, má dostatečný spád, je v dobrém stavu, nezanesená. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
výstavbou mikročistíren, 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 obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou 
likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Výhledově po roce 2020 je možné realizovat projekt kanalizace a čištění splaškových vod 
z místních částí Dřevce a Skalice na společné ČOV podle zpracovávané studie projekční 
kanceláře INDORS Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.07 Staré 
 

identifikační číslo obce  015410 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
4. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Staré leží jihozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 
60 obyvatel, nachází se zde 30 chat pro rodinnou rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 
352 - 370 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, zástavbou protéká potok Žejdlík, jinak 
též nazývaný Granátka. Na území obce je rybník. Svým územím Staré plně zasahuje do 
CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice - Staré má vlastní obecní gravitační vodovod (M-LT.047) z roku 
1965. Zdrojem je zářez s pramenní jímkou, vydatnost zdroje činní 0,4 l/s, u zdroje se nachází 
ochranné pásmo 40x50 m. Voda je akumulována v zemním vodojemu 20 m3 (typ. 
železobetonový, monolitický). Obcí jsou vedeny dva řady: řad „A“ – PE 63, délky 0,679 km, 
řad „B“ – PE 63, délky 0,148 km. Protože dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní 
v parametrech mikrobiologie je voda chlorována. 
Z vodovodu, který vlastní i provozuje obec, je zásobeno 100 % obyvatel.  

××××× 

Systém zásobení Starého se nebude v budoucnosti měnit, je nutno zajistit zabezpečení 
zdroje včetně ochranných pásem. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Staré není vybudován systém veřejné kanalizace, splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 
%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané objekty. 
V letech 1972-73 byla postavena dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 – 600, 
odvádějící dešťové vody z celé místní části. Stoky jsou funkční, v dobrém stavu, pouze 
některé vpusti jsou zaneseny. Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny do Granátky. 
Majitelem kanalizace je obec Třebívlice. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Třebívlice - Staré není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 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 obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0205 Třebívlice 
  .0205.08 Šepetely 
 

identifikační číslo obce  015411 
kód obce    00008 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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 Třebívlice z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebívlice - Šepetely leží jihozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije 
do 40 obyvatel, jsou zde 4 chaty pro rodinnou rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 325 - 
360 m n. m. V obci je velkokapacitní teletník. Území náleží do povodí řeky Ohře, plně 
zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Potok Žejdlík 
protéká ve vzdálenosti 1 km, v obci je požární nádrž. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebívlice- Šepetely je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.7), který zajišťuje vodu pro obce 
Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. Z úpravny 
vody Třebívlice je voda čerpána řadem OC 80 a PVC 100 do vodojemu Šepetely 2x150 m3 
(370,80/367,60), odkud je veden zásobovací řad do obce. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou 
zdroje úpravny vody Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. 
Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou 
z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, 
ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci 
tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je 
odstavena. 
Vodovod v obci je nový, rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Je napojeno 
100% obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 
2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves 
(346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Po přivedení vody z Přísečnice bude 
vodojem Šepetely 2x150 m3 (370,80/367,60) zásobován čerpáním z vodojemu Třebívlice. 
Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Třebívlice - Šepetely není vybudován systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách vyvážených na zemědělsky využívané pozemky (50 %) a v septicích, jejichž 
přepady odtékají do dešťové kanalizace (50 %). 
V Šepetelech je dešťová kanalizace, která odvodňuje území celé obce. Vybudována byla na 
začátku sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 800, spád je převážně 8%. Je v 
dobrém stavu, pouze některé vpusti jsou zaneseny. Do této kanalizace je zaústěn přeliv z 
rybníka na návsi a je jí podchycena i místní vodoteč. Majitelem uvedené kanalizace je obec 
Třebívlice. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Třebívlice - Šepetely není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
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 obce Třebívlice a na ČOV 
Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0206 Úpohlavy 
  .0206.01 Úpohlavy 
 

identifikační číslo obce  017466 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Projekt na kanalizaci "Úpohlavy - kanalizace" z roku 1991, zpracovatel VOD-KA  
8. Projekt na kanalizaci a ČOV z roku 1998, Projekční kancelář Štěpánek s.r.o., Litoměřice, 

projekt k dispozici na OÚ Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Úpohlavy leží jižně od Lovosic. Jedná se o malou obec do 240 trvale žijících obyvatel, 
s 6 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je nízkopodlažní, poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 172 - 184 m n. 
m. Území náleží do povodí řeky Labe, územím obce protéká Modla a meliorační kanály, je 
zde 1 požární nádrž. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Významným podnikem je 
Zemědělské družstvo vlastníků Slatina. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Úpohlavy je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.16), konkrétně jeho provozní částí Čížkovice, která 
zajišťuje vodu pro obce Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Slatina, Sedlec, Černiv 
a Chotěšov. Obec Úpohlavy je pod tlakem vodojemu Čížkovice nový 2x100 m3 (245,35 / 
243,28) zásobeného z VDJ Třebenice 2x250 m3 (279,65/ 276,85). Obec je zásobena přes 
Čížkovice a Želechovice řadem LT 150.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 91%. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení obce Úpohlavy se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.040-J.N). 95% odpadních vod je 
odváděno do kanalizace zaústěnou jednou výustí do potoka Modla, 5% je odvedeno do 
septiků s přepadem do kanalizace. 
Majitelem i správcem kanalizační sítě je obec Úpohlavy. 
V obci je částečně vybudována dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace ze západní části 
obce je zaústěna do potoku Modla u mostku. Kanalizace z jižní a severní části obce je 
zaústěna ve středu obce do částečně zakrytého příkopu (dříve místní vodoteč), který ústí do 
Modly. Tento příkop je značně znečištěn. Správcem kanalizačních stok je obec Úpohlavy. 

××××× 

Dokončení výstavby ČOV, do té doby bude jednotná kanalizace zaústěna jednou výustí 
gravitačně do potoka Modla a z druhé stoky se bude čerpat. Po vybudování čistírny 
odpadních vod bude čerpací stanice přestrojena pro čerpání veškerých odpadních vod na 
čistírnu a bude její součástí. 
Čištění odpadních vod bude zajišťovat mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu 
CFR 37 SD s kapacitou Q = 37,5 m3/den a BSK5 = 15 kg/den využívající osvědčené 
technologie nízkozatížené aktivace, rozdělenou na sekce denitrifikace a nitrifikace, s 
částečnou aerobní stabilizací kalu.  
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod firmy BMTO Liberec 
osvědčeného typu monoblok. Tato čistírna se skládá z mechanického a biologického stupně 
a kalového hospodářství.  
Surové odpadní vody se předčišťují na mechanickém předčištění. K zachycení hrubých 
nečistot jsou na čistírně osazeny zdvojené jemné strojně stírané česle, doplněné na obtoku 
ručně stíranými česlemi. Odpadní vody jsou dále přivedeny do vertikálního lapáku písku LP 
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800. Zachycený písek je odtahován mamutkou do kontejneru, voda odtéká zpět do lapáku 
písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají do aktivačního prostoru – nádrže 
denitrifikace a nitrifikace. V denitrifikaci je aktivační směs promíchávána míchadlem. Z 
denitrifikace odpadní voda ve směsi s vratným kalem natéká do nitrifikační nádrže. 
Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje jemnobublinný aerační systém. Dodávku vzduchu 
zajišťují dmychadla DITL. 
Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí do vertikální dosazovací nádrže, které 
slouží k separaci kalu.  
Část kalu (vratný kal) se vrací z dosazovací nádrže zpět do denitrifikace a přebytek se 
přečerpává do kalového sila, které slouží k zahuštění a skladování kalu a kde probíhá 
aerobní stabilizace kalu. Zahuštěný stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na jinou 
čistírnu (ČOV Litoměřice). Kalová voda je svedena zpět do čistírny. 
Vyčištěné odpadní vody jsou přes měrný objekt s Parshallovým žlabem vypouštěny do 
potoka Modly. 
Vyčištěná odpadní voda odtéká do místní vodoteče a následně do potoka Modly. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.01 Velemín 
 

identifikační číslo obce  040910 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Územní plán Velemín z roku 1997, Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 
5. Údaje provozovatele kanalizace, Komunální služby Obce Velemín 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Provozní řád ČOV Velemín 
8. Projekt Kanalizace a ČOV - firma ALEXIS Litoměřice z roku 1989 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velemím leží severozápadním směrem od Lovosic. Jedná se o obec do 520 trvale 
bydlících obyvatel, nachází se zde 4 objekty pro rodinnou rekreaci, je zde ubytovací zařízení 
o kapacitě 20 lůžek. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 282 - 312 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká 
Milešovský potok a Luční potok. Svým územím Velemím plně zasahuje do CHKO České 
středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. V 
obci se nachází motorest, významným podnikem je ZD „České středohoří“ Velemín. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.1), který 
zajišťuje vodu pro Velemín, Bílý Újezd, Březno, Oparno a Chotiměř. Obec Velemín patří do 
tlakového pásma vodojemu Velemín 2x250 m3 (334,00/331,65), jenž je zásoben z ÚV 
Velemín čerpající vodu z vrtu ÚV Velemín a VDJ Bílý Újezd 50 m3 (353,76/350,85), do 
kterého je voda jímána ze zářezů zdroje Bílý Újezd zářez. 
Rozvodná síť zásobuje 90 % obyvatel obce, ostatní odebírají pitnou vodu z domovních a 
obecních studní, jejíž kvalita nevyhovuje z hlediska bakteriologického znečištění. Vodovod je 
majetkem obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o. 

××××× 
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Systém zásobení obce Velemín se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Velemín je nově vybudován systém převážně splaškové (K-LT.035.1-S.C) a částečně 
jednotné kanalizace. Je na ní napojeno 97 % trvale žijících obyvatel. K splaškové síti je 
připojena stoka z ulice od obchodu, která slouží k odvádění vod dešťových i splaškových 
(jednotná). V místech napojení jednotné kanalizace jsou vystavěny dešťové odlučovače, 
zaústěné do potoka. Splaškové vody od objektů na levém břehu Lučního potoka jsou na 
ČOV přečerpávány. ČS s výtlačným řadem DN 80, délky 34 m slouží pro cca 8 rodinných 
domků. Gravitační kanalizace je dlouhá celkem 4,804 km. Stoky jsou z PVC trub DN 300 – 
DN 400. Jejich spády jsou většinou mírnější, u některých úseků je třeba provádět častější 
čištění. S jejich budováním bylo započato v roce 1990, současně se stavěla i ČOV. Obě 
stavby byly dokončeny v roce 1995. Celá síť splaškové kanalizace je v dobrém technickém 
stavu. Stoky patří do majetku obce Velemín a provozují je KS Velemín s.r.o. 
Na kanalizační síť jsou připojeny kmenové stoky přivádějící splaškové vody z Milešova a z 
Bílého Újezda. 
Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel (3 %) jsou akumulovány v septicích, 
jejichž odtoky jsou vsakovány do terénu. 
 
Vlastníkem ČOV je obec Velemín a provozovatelem KS Velemín s.r.o. 
Rozhodnutí o vypouštění: 
Č.j.: 3028/92 vydal OÚ Litoměřice RŽP,  
Platné povolení k vypouštění vydáno: 25.9. 1992 
Limity: Q = 158 958 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 
- - 16,5 - 24,8 - - - - - - - 

 
Recipient: Milešovský potok 
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Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 436 m3/den a BSK5 = 96 
kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární 
sedimentace. 
Odpadní voda se předčišťují na česlích a v lapáku písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na první část biologického stupně čistírny, 
kterou tvoří dvojice oxidačních příkopů. Provzdušňování aktivační směsi zajišťují v obou 
jednotkách tři aerační válce. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí přes 
regulační šachtu do dvojice vertikálních dosazovacích nádrží, které slouží k separaci kalu. 
Tato dvojice vertikálních dosazovacích nádrží 6 x 6 m je doplněna o střední kalovou jímkou.  
Část kalu se vrací z dosazovací nádrže zpět do oxidačního příkopu a přebytek se 
přečerpává do kalového sila o obsahu 150 m3, které slouží k zahuštění a skladování kalu. 
Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k odvodnění na jinou čistírnu nebo vypouštěn k 
vysušení na kalová pole ( 5 ks o rozměrech 18 x 6 m). 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Milešovského potoka. 
V obci je většinou starší dešťová kanalizace. Po vybudování splaškové kanalizace slouží jen 
k odvádění dešťových vod. Je převážně z betonových trub DN 300 - 700 mm, mírnějších 
spádů, mírně zanesená. Pro odvádění dešťových vod její technický stav vyhovuje. Dešťové 
vody z této kanalizace jsou vypouštěny na 7 místech do Milešovského potoka. Stoka 
dešťové kanalizace vedená z areálu ZD do Milešovského potoka je majetkem ZD "České 
středohoří" Velemín. Ostatní stoky jsou v majetku obce Velemín o provozují je KS Velemín 
s.r.o. 

××××× 

Napojení odpadních vod od trvale žijících obyvatel (3 %), které jsou akumulovány v septicích 
na kanalizaci a ČOV. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.02 Bílinka 
 

identifikační číslo obce  000748 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín – Bílinka leží severozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije 
do 70 obyvatel, 2 objekty jsou využívány pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru. Bílinka se rozkládá v nadmořské výšce 248 - 290 m n. m, náleží do povodí řeky 
Labe. Vchynický potok protéká ve vzdálenosti 1 km od obce. Svým územím plně zasahuje 
do CHKO České středohoří a celé do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín – Bílinka je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.8), konkrétně jeho provozní částí 
Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Bílinka a Režný Újezd. Místní 
část obce Velemín – Bílinka je pod tlakem vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69), jehož 
zdroj Bílinka S1 je dle vyhlášky 376/2000 Sb. nekvalitní v parametrech dusičnanů a 
objemové aktivity alfa. Kromě Bílinky jsou z tohoto vodojemu částečně zásobeny také obce 
Vchynice, Radostice a Režný Újezd. Na rozvodnou síť je napojeno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat 
Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 
m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. 
U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 
m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 
1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30). 
Na trase z Vchynice do Bílinky navrhujeme zřízení čerpací stanice Bílinka II. (Q 0,5l/s, H 120 
m), ze které bude voda čerpána do stávajícího vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69) přes 
navrhovanou redukční šachtu a přímo do stávajícího vodojemu Režný Újezd 15 m3 
(320,00/318,15). Vodojem Bílinka bude sloužit jako vodojem za spotřebištěm. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín – Bílinka není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (50 %), odkud jsou vyváženy na 
zemědělsky využívané pozemky a v septicích, jejichž přepady jsou zasakovány do terénu 
(30 %) a odváděny do stávajících stok dešťové kanalizace (20 %). 
V Bílince jsou pouze dvě krátké stoky dešťové kanalizace. Jsou z betonových trub převážně 
profilu 500 mm. Delší stoka je zanešená. Do stok jsou napojeny též přepady od septiků. 
Dešťové vody jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizace patří do majetku obce. 
Jinak jsou dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
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likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.03 Bílý Újezd 
 

identifikační číslo obce  000469 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Územní plán Velemín z roku 1997, Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 
5. Údaje provozovatele kanalizace, Komunální služby Obce Velemín 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín – Bílý Újezd včetně pomístní části Zbožná leží severozápadním 
směrem od Lovosic. Je zde do 130 trvale žijících obyvatel, s 15 objekty pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Bílý Újezd se rozkládá 
v nadmořské výšce 305 - 345 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, územím obce 
protéká Luční potok. Svým územím Bílý Újezd plně zasahuje do CHKO České středohoří a 
ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín – Bílý Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového 
vodovodu Velemín (SK-LT.020.2), který zajišťuje vodu pro Velemín, Bílý Újezd, Březno, 
Oparno a Chotiměř. Obec Bílý Újezd patří do tlakového pásma vodojemu Bílý Újezd 50 m3 
(353,76/350,85), do kterého je voda jímána ze zářezů zdroje Bílý Újezd zářez. Do Bílého 
Újezdu je voda vedena řadem LT 80, přetoky z VDJ Bílý Újezd jsou vedeny propojovacím 
potrubím do vodojemu Velemín. 
Rozvodná síť zásobuje 90 % obyvatel. 
Vodovod je majetkem obce a provozují ho KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení Bílého Újezdu se nebude v budoucnosti měnit. 
Navrhujeme rozšíření vodojemu o 20 m3. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín – Bílém Újezdě je oddílná splašková kanalizační síť (K-
LT.035.2-S.C). Je nově vybudovaná a je na ní napojeno 94 % trvale žijících obyvatel. 
Kanalizační síť je vybudována z PVC trub DN 300. Splaškové vody jsou odvedeny 
kmenovou stokou z PVC trub DN 300 do kanalizační sítě obce Velemín a odtud dále na ČOV 
Velemín. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o. Ostatní 
splaškové vody jsou akumulovány v septicích (3%), jejichž odtoky jsou vsakovány do terénu 
a v bezodtokových jímkách (3%), které jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
V celém Bílém Újezdu je stará dešťová kanalizace. Je tvořena dvěma stokami z betonových 
trub DN 300 - 600. I tato kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín 
s.r.o. 

××××× 

V místní části obce Velemín – Bílém Újezdě je stávající stav odvádění odpadních vod 
splaškovou kanalizační sítí vyhovující. 
Stávající septik navrhujeme zrušit a napojit na kanalizaci a dále navrhujeme rekonstrukci 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.04 Boreč 
 

identifikační číslo obce  00749 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Boreč leží západně od Lovosic Je zde okolo 30 trvale žijících 
obyvatel, s 6 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru. Boreč se rozkládá v nadmořské výšce 320 – 340 m n. m., náleží do 
povodí řeky Labe, územím obce protéká Vchynický potok. Svým územím zasahuje do CHKO 
České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Boreč je zásobován z místního vodovodu Boreč (M-LT.021). Na 
vodovod je připojeno 100% obyvatel. Je třeba sledovat kvalitu vody ve zdroji a v případě, že 
nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. bude nutné navrhnout odpovídající úpravu. 
Vlastníkem vodovodní sítě je Obec Velemín, provozovatelem KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení Boreče se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 



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 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 místní části obce Velemín - Boreč není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady se vsakuje 
do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních recipientů, nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Velemín - Boreč není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace 
odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren, 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 obce Velemín a na ČOV 
Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.05 Březno 
 

identifikační číslo obce  017768 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 
4. Projekt vodovodu Březno, SVIS spol s r.o., Litoměřice, 05.1999 
5. Projekt na kanalizaci z roku 1993, zpracovatel VOD-KA 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Březno leží severozápadně od Lovosic a navazuje na jižní část 
Velemína. Trvale zde žije do 100 obyvatel, 3 objekty jsou využívány pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Březno se rozkládá v 
nadmořské výšce 313 – 328 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, ve vzdálenosti od obce 0,2 
km protéká bezejmenný potok. Svým územím Březno plně zasahuje do CHKO České 
středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Březno je zásobována ze skupinového vodovodu Velemín (SK-
LT.020.3) z vodojemu Velemín 2x250 m3 (335,00/331,70) řadem PVC DN 80 a DN 100, 
voda je přivedena do vodojemu Březno 2x15 m3, ze kterého je přes AT stanici zásobeno 
spotřebiště, na rozvodnou síť PVC DN 32 a DN 63 je napojeno 53% obyvatel. Skupinový 
vodovod zásobuje Velemín, Bílý Újezd, Chotiměř, Březno a Oparno. Vodovod je v majetku 
Obce Velemín, ve správě KS Velemín s.r.o.. 

××××× 

Systém zásobení Března se nebude v budoucnosti měnit. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín - Březně není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady jsou 
zaústěny do vodoteče do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na 
ČOV Velemín do vzdálenosti 2 km nebo na ČOV Litoměřice. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. V obci je starší dešťová kanalizace z betonových trub. Chybí na ní 
šachty, její technický stav se nepodařilo zjistit. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.06 Dobkovičky 
 

identifikační číslo obce  005333 
kód obce    00006 

Změna 2013 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 
4. Návrh obce Velemín na změnu PRVKÚK ze dne 23.05.2012 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Dobkovičky leží severozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 
100 obyvatel, nachází se zde 6 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru. Dobkovičky se rozkládají v nadmořské výšce 283 - 320 m n. m. Území náleží do 
povodí řeky Labe, obcí protéká Dobkovický potok a občasná vodoteč. Svým územím 
Dobkovičky zasahují plně do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská 
křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Je zde kamenolom, jehož provoz je však v 
současné době zastaven. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Dobkovičky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Dobkovičky (M-LT.041), který patří do tlakového pásma vodojemu Dobkovičky 50 m3 
(342,89/ 339,77). Do VDJ je voda jímána ze zářezu, do obce je vedena řadem LT 80. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je 
z vodovodu zásobeno 100% obyvatel.  
Vodovod patří do majetku obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení Dobkoviček se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín - Dobkovičkách není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (80 %), odkud jsou 
vyváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 4 km a v septicích (20 %), jejichž přepady 
zasakují do terénu. 
V Dobkovičkách je jedna stoka staré dešťová kanalizace. Je pravděpodobně z betonových 
trub DN 500 mm. Nejsou na ní téměř žádné šachty, její technický stav a přesnou trasu se 
nepodařilo zjistit. Zaústěna je do příkopu pod obcí. Zbylé dešťové vody jsou odváděny 
systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
 
Pro zajištění odkanalizování místní části obce Velemín - Dobkovičky je navržena gravitační 
splašková kanalizace se zakončením na novostavbě biologické, kontejnerové ČOV pro 100 
EO. Kanalizační systém bude tvořen páteřní stokou DN 250 v délce 1608,4 m a odbočnými 
řády DN 150 v délce 272 m. Stoky budou vedeny v místních komunikacích a podél nich. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.07 Hrušovka 
 

identifikační číslo obce  000470 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Hrušovka leží severozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 30 
obyvatel, nachází se zde 4 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 330 - 353 m n. m. Území náleží do povodí řeky 
Labe, jižním okrajem zástavby protéká místní bezejmenná vodoteč, Dobkovický potok 
protéká ve vzdálenosti 1,5 km. Svým územím Hrušovka plně zasahuje do CHKO České 
středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Hrušovka je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Hrušovka (M-LT.042). Voda je jímána ze přirozené puklinové vývěry na severozápadním 
okraji Hrušovky. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Z trvale i přechodně bydlících obyvatel je 
z vodovodu zásobeno 100% obyvatel.  
Vodovod patří do majetku obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení Hrušovky se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodů a vzhledem k použitým materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín - Hrušovce není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány převážně v 
bezodtokových jímkách (70 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 2 km a 
v septicích, jejichž přepady ústí do vodoteče (15 %) nebo se vsakují do terénu (15 %). 
Obcí prochází jedna stoka dešťové kanalizace. Byla postavena v roce 1965. Je z betonových 
trub DN 300 mm. Jsou do ní zaústěny přepady ze septiků. Její technický stav je poměrně 
dobrý. Dešťové vody jsou z ní vypouštěny do místní vodoteče, která dále protéká Chotiměří. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.08 Kletečná 
 

identifikační číslo obce  005335 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

vod  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Kletečná leží severozápadně od Lovosic a severně od Velemína. 
Trvale zde žije do 10 obyvatel a 11 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. V Kletečné je 
zemědělský závod s prasečí farmou pro cca 300 ks. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 458 – 480 m n. m., náleží do 
povodí řeky Labe, Dobkovický potok protéká ve vzdálenosti cca 1,5 km. Svým územím 
Kletečná zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Kletečná je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je z 
obecních studní. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody je dobrá. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín - Kletečné není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (33 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (67 %), jejichž přepady se vsakují 
do terénu.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále vsakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly 
z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.09 Milešov 
 

identifikační číslo obce  009464 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán Velemín z roku 1997, Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 
5. Údaje provozovatele kanalizace, Komunální služby Obce Velemín 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín – Milešov včetně pomístní části Mlýnec a Páleč leží 
severozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 370 obyvatel, nachází se zde 23 
objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. 
Rozkládá se v nadmořské výšce 348 - 398 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, 
protéká zde Milešovský potok a Pálečský potok. Svým územím Milešov plně zasahuje do 
CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Významným velkoodběratelem vody je léčebna 
pro dlouhodobě nemocné. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Milešov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Milešov (M-LT.043), který patří do tlakového pásma vodojemu Milešov 30 m3 
(463,64/461,90). Do vodojemu je voda jímána ze zářezů Milešov a vrtu Milešov, do obce je 
vedena řady PVC 100.  
Rozvodná síť zásobí 84 % obyvatel obce. 
Vodovod je majetkem obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení Milešova se nebude v budoucnosti měnit. 
Navrhujeme rozšíření vodojemu o 40 m3. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín – Milešově je oddílná kanalizační síť (K-LT.035.3-S.C). Je nově 
vybudovaná a je na ní napojeno 90 % trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť je z PVC trub 
DN 300, kmenová stoka odvádějící splaškové vody do kanalizační sítě obce Velemín a odtud 
dále na ČOV Velemín je z PVC trub DN 300. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a 
provozují ji KS Velemín s.r.o. 
Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v septicích, jejichž 
přepady jsou vsakovány do terénu (5 %) a v bezodtokových jímkách (5 %), odkud jsou 
vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Do majetku Léčebny dlouhodobě nemocných Milešov patří veškerá dešťová a splašková 
kanalizace v jejím areálu. Splaškové vody z léčebny byly čištěny na vlastní ČOV, nyní je 
léčebna napojena na ČOV Velemín. 
Stoky dešťové kanalizace jsou různého stáří, nejčastěji pocházejí z počátku osmdesátých let, 
jsou z betonových trub DN 300 - 600 a jsou v dobrém stavu. Tato kanalizace je zaústěna na 
několika místech do Milešovského potoka. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a 
provozují ji KS Velemín s.r.o. 

××××× 

V místní části obce Velemín – Milešově je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z 
plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,990 km. 
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Velemín nebo na ČOV Litoměřice. 
Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení 
stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.10 Oparno 
 

identifikační číslo obce  011141 
kód obce    00010 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, Komunální služby Obce Velemín 
4. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
5. Projekt vodovodu Oparno, VOD-KA Litoměřice, 05.1999 
6. Žádost obce Velemín v zastoupení Ing. Richardem Kulíkem o změnu PRVKUK ze dne 

29. 7. 2010 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Oparno leží severozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 70 
obyvatel, 31 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. V místě je ubytovací zařízení o 
kapacitě 40 lůžek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Oparno se 
rozkládá v nadmořské výšce 245 – 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, 
Milešovský potok protéká ve vzdálenosti 0,3 km. Svým územím Oparno zasahuje do CHKO 
České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Oparno je připojeno na skupinový vodovod Velemín (SK-LT.020.4), z vodojemu Velemín 
2x250 m3 (335,00/331,70) řadem PVC 100, na rozvodnou síť PVC DN 50 a DN 63 je 
napojeno 100% obyvatel. Skupinový vodovod zásobuje Velemín, Bílý Újezd, Chotiměř, 
Březno a Oparno. Vodovod je v majetku obce Velemín, ve správě KS Velemín s.r.o. 

××××× 

Systém zásobení Oparna se nebude v budoucnosti měnit. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín - Oparně není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (50 %), 
jejichž přepady jsou vsakovány do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
V Oparenském údolí, náležejícím do katastru Oparna, jsou rekreační objekty. Z nich několik 
větších má domovní ČOV. 
Obcí prochází jedna dešťová stoka z betonových trub převážně profilu 300 mm. Postavena 
byla v roce 1980, je v dobrém technickém stavu, ale nestačí kapacitně. Slouží k odvádění 
dešťových vod a současně je do ní podchycena místní vodoteč. Stoka je majetkem obce 
Velemín. Jinak jsou dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu 
a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín 
nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
 
 
Bude vybudována mechanicko - biologická čistírna odpadních vod pro 100 EO a kanalizace 
s vypouštěním do bezejmenného levostranného přítoku Milešovského potoka. Kanalizace 
DN 250 délky 1 165 m a DN 150 délky 275 m. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována 
v letech 2010 až 2013. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci výstavby splaškové 
kanalizace zrušeny. 
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 CZ042.3506.4208.0207 Velemín 
  .0207.11 Režný Újezd 
 

identifikační číslo obce  000750 
kód obce    00011 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velemín - Režný Újezd leží západně od Lovosic. Trvale zde žije do 20 
obyvatel, nachází se zde 7 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 280 - 300 m n. m. Území náleží do povodí řeky 
Labe, v obci je občasná vodoteč, Vchyňský potok protéká ve vzdálenosti 1 km. Svým 
územím Režný Újezd plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma 
vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Velemín - Režný Újezd je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.9). Konkrétně jeho provozní částí 
Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Bílinka a Režný Újezd. Místní 
část obce Velemín - Režný Újezd je pod tlakem vodojemu Režný Újezd 15 m3 
(320,00/318,15. Do obce je veden řad LT 80. Obec je zásobena přes čerpací stanici ze 
zdroje Bílinka, který je dle vyhlášky 376/2000 Sb. nekvalitní v parametrech dusičnanů a 
objemové aktivity alfa. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat 
Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 
m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. 
U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 
m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 
1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30). 
Na trase z Vchynice do Bílinky navrhujeme zřízení čerpací stanice Bílinka II. (Q 0,5l/s, H 120 
m), ze které bude voda čerpána do stávajícího vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69) přes 
navrhovanou redukční šachtu a přímo do stávajícího vodojemu Režný Újezd 15 m3 
(320,00/318,15). Vodojem Režný Újezd bude sloužit jako vodojem za spotřebištěm. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu a vzhledem k použitým materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Velemín - Režném Újezdě není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady 
zasakují do terénu (25 %) a odtékají do dešťové kanalizace (25 %) a v bezodtokových 
jímkách (50 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.  
V roce 1975 byla částečně vybudována dešťová kanalizace. Je z betonových trub DN 300 - 
500. Je zanesená, ale zůstává funkční. Mimo přepadu z požární nádrže jsou na ní napojeny 
také přepady ze septiků od jednotlivých objektů. Zaústěna je pod obcí do silničního příkopu. 
Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
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akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín 
nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4208.0208 Vchynice 
  .0208.01 Vchynice 
 

identifikační číslo obce  018144 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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 z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Zeman 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Projekt na kanalizaci Vchynice – Radostice, PROVOD spol.s r.o., Ústí nad Labem 
9. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vchynice leží západně od Lovosic. Jedná se o obec do 280 trvale bydlících obyvatel, 
nachází se zde 3 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského 
charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 186 – 240 m n.m. Významným podnikem 
je závod se zemědělskou výrobou Komaspol Území naleží do povodí řeky Labe. Územím 
obce protéká Vchynický potok. Svým územím Vchynice plně zasahují do CHKO České 
středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vchynice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.6), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje 
vodu pro obce Vchynice, Radostice, Režný Újezd, Bílinka a částečně přes Vchynice i 
Lovosice. Ze společného zdroje je voda čerpána do tří, pro každou obec samostatných 
vodojemů. Obec Vchynice je zásobena z vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30), na 
který navazuje řad z DN 100 do obce a dále LT100 do Lovosic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je 
zdroj Bílinka S1 nekvalitní v parametrech dusičnanů a objemové aktivity alfa. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat 
Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 
m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. 
U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2l/s, H 40 
m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem do vodojemu Vchynice 
150 m3 (231,60/235,30). 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z důvodu stáří potrubí a použitého materiálu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Vchynice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané 
pozemky (25%) a na ČOV Litoměřice (25 %), a v septicích (48 %), jejichž přepady ústí do 
dešťové kanalizace. V obci je jedna domovní MČOV, jejíž odtok je vyústěn do povrchových 
vod. Čistí splaškové vody od 2% obyvatel. 
V centrální části obce je dešťová kanalizace vybudovaná převážně v průběhu sedmdesátých 
let, odvodňující asi 33 % plochy obce. Je z betonových, kameninových a PVC trub profilů 
200 - 600 mm. Její spád se pohybuje okolo 6 %. Je poměrně v dobrém stavu, nezanesená, 
plně funkční. Mimo dešťových vpustí jsou na kanalizaci napojeny přes septiky jednotlivé 
objekty a přepad z vodojemu. Kanalizací je pravděpodobně podchycen i vývěr podzemní 
vody (v kmenové stoce byl zjištěn stálý průtok čisté vody). Dešťové vody jsou vypouštěny na 
dvou místech do Vchynického potoka - přítoku Modly. Majitelem kanalizace je obec 
Vchynice. Zbylé dešťové vody (67 %) jsou odváděny soustavou povrchových žlabů, struh a 
propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 
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V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Akce řeší odkanalizování místní části Vchynice a Radovesice gravitačně s připojením 373 
EO, realizaci čerpací stanice s kapacitou 1,5 l/s a výtlak zaústěný do kanalizačního systému 
Lovosic, který je převeden na ČOV Litoměřice. 
Nově realizovaní kanalizační síť bude mít celkovou délku 4,736 km. 
V obci Vchynice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 1,776 km, DN 300 z 
korugovaného PVC délky 0,720 km, DN 400 z korugovaného PVC délky 0,185 km, DN 500 z 
korugovaného PVC délky 0,137 km. Součástí systému bude ČS (Q 6,4 l/s, H 9,3 m) s 
výtlakem DN 80 z HDPE délky 0,127 km a DN 100 z HDPE délky 0,985 km 
V místní části Radostice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 0,806 km. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0208 Vchynice 
  .0208.02 Radostice 
 

identifikační číslo obce  018143 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. J. Zeman 
4. Projekt vodovodu Radostice, 09.1999, PROVOD spol.s r.o., Ústí nad Labem 
5. Projekt na kanalizaci Vchynice – Radostice, PROVOD spol.s r.o., Ústí nad Labem 
6. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vchynice - Radostice leží západně od Lovosic. Trvale zde žije do 40 
obyvatel a je zde 5 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 265 – 288 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe, Vchyňský potok je vzdálený 1,5 km. Svým územím Radostice 
plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Vchynice - Radostice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.7), konkrétně jeho provozní částí 
Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Režný Újezd, Bílinka a 
částečně přes Vchynice i Lovosice. Ze společného zdroje je voda čerpána do tří, pro každou 
obec samostatných vodojemů. Obec Vchynice je zásobena z vodojemu Vchynice 150 m3 
(231,60/235,30). Z vodojemu Vchynice se čerpá řadem HDPE 50 do Radostic. Dle vyhlášky 
376/2000 Sb. je zdroj Bílinka S1 nekvalitní v parametrech dusičnanů a objemové aktivity alfa. 
Na vodovod je napojeno 89% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je obec Vchynice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat 
Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 
m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. 
U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2l/s, H 40 
m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem do vodojemu Vchynice 
150 m3 (231,60/235,30). 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 místní části obce Vchynice - Radosticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí ze 70 % na zemědělsky využívané pozemky a cca 30 % 
splaškových vod se odváží na ČOV Litoměřice. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Akce řeší odkanalizování místní části Vchynice a Radovesice gravitačně s připojením 373 
EO, realizaci čerpací stanice s kapacitou 1,5 l/s a výtlak zaústěný do kanalizačního systému 
Lovosic, který je převeden na ČOV Litoměřice. 
Nově realizovaní kanalizační síť bude mít celkovou délku 4,736 km. 
V obci Vchynice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 1,776 km, DN 300 z 
korugovaného PVC délky 0,720 km, DN 400 z korugovaného PVC délky 0,185 km, DN 500 z 
korugovaného PVC délky 0,137 km. Součástí systému bude ČS (Q 6,4 l/s, H 9,3 m) s 
výtlakem DN 80 z HDPE délky 0,127 km a DN 100 z HDPE délky 0,985 km 
V místní části Radostice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 0,806 km. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0209 Vlastislav 
  .0209.01 Vlastislav 
 

identifikační číslo obce  018348 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Vlastislav, Sutom – odkanalizování a ČOV, Dokumentace pro stavební povolení, 2003, 

Len-servis Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vlastislav leží v západní části okresu, jihozápadně od Lovosic. Jedná se o obec do 150 
trvale žijících obyvatel, nachází se zde 20 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 283 - 310 m n. m. 
Významným podnikem je Agrosonep s.r.o. (rostlinná a živočišná výroba). Území náleží do 
povodí řeky Labe. Obcí protéká potok Modla. Svým územím Vlastislav plně zasahuje do 
CHKO České středohoří a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Výrazný rozvoj 
obce se nepředpokládá. Do roku 2005 bude postaven pečovatelský dům s 25 lůžky. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vlastislav je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.20), konkrétně jeho provozní částí Vlastislav, která 
zajišťuje vodu pro obce Vlastislav, Sutom, Mrklesy, Lipá, Medvědice. Dle vyhlášky 376/2000 
Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. 
Obec Vlastislav je zásobena z vodojemu Skalka 100 m3 (335,04/331,34), do kterého je voda 
přiváděna přímo z úpravny vody řadem z LT 80 a dále do obce řadem LT 100.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 91 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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Systém zásobení obce Vlastislav se nebude v budoucnosti měnit. 
V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Vlastislav není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale 
žijících obyvatel jsou akumulovány převážně v bezodtokých jímkách (82 %), odkud jsou 
odváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 5,5 km, v MČOV u rodinných domků (18 %), ze 
kterých vyčištěné vody odtékají do dešťové kanalizace.  
Téměř v celé obci je dešťová kanalizace. Budována byla postupně, její nejmladší část 
pochází z konce sedmdesátých let. Stoky jsou z betonových trub DN 300 - 500 mm. Větší 
část kanalizace je ve špatném stavu, částečně zanesená, poškozené šachty. Přes její špatný 
stav zůstává funkční a nepodmáčí žádné objekty. Vody z ní jsou vypouštěny na třech 
místech do Modly. Kanalizace je v majetku obce Vlastislav. Zbylé dešťové vody jsou 
odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodotečí a nebo jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

V obci Vlastislav je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě společně s 
místní částí obce Třebenice – Sutom. Oddílná kanalizace v délce 2,168 km bude 
vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300, součástí systému bude čerpací 
stanice ČS (Q 0,5 l/s, H 10 m) pro 5 obytných objektů umístěných na druhém břehu říčky 
Modly s výtlakem z HDPE DN 50 v délce 0,330 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
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provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením(ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována 
zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Modly. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4208.0210 Vrbičany 
  .0210.01 Vrbičany 
 

identifikační číslo obce  018599 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 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. Provozní řád ČOV Vrbičany 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vrbičany leží v otevřené krajině, jižně od Lovosic. Jedná se o obec do 300 trvale 
bydlících obyvatel, nacházejí se zde 3 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 202 - 220 m n.m. 
Významným velkoodběratelem vody je místní SOU zemědělské, v obci se nachází podnik 
Sempra, Vrbičany s.r.o. Území náleží do povodí řeky Labe. Územím obce procházejí 
meliorační kanály, závlahové trubní řady, potok Modla protéká ve vzdálenosti 3,0 km. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrbičany je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový 
vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.27), konkrétně jeho provozní částí Čížkovice, která 
zajišťuje vodu pro obce Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, 
Slatina, Černiv, Chotěšov. Tato část je pod tlakem vodojemu Čížkovice nový 2x100 m3 
(245,35/243,28). Voda je vedena přes Čížkovice a Želechovice, kde se vodovod větví do 
dvou směrů. Do obce Vrbičany je pak voda vedena přes Siřejovice řadem z PVC 150. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Zásobeno je 96 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení Vrbičan se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple a Velké Žernoseky. 
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 Vrbičany je oddílná splašková kanalizace (K-LT.036-S.C), která byla vybudována v 
letech 1992-1994, odvádějící 68 % splaškových vod na ČOV Vrbičany. Gravitační stoky jsou 
z PVC trub DN 300. Z jednoho povodí jsou splaškové vody přiváděny do čerpací stanice a 
odtud čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 do povodí, odkud jsou odváděny na 
ČOV. Kanalizace je v majetku Obce Vrbičany a provozují ji Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Od obyvatel, kteří nejsou připojeni na kanalizaci (32 %) jsou splaškové vody zaústěny do 
bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na místní ČOV. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Vrbičany do recipientu, 
kterým je meliorační strouha, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým 
Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 
9.7.1997, pod čj. 231.2/3313/97/ŽP 
Q = 18 000 m3/r 
BSK5 = 25 (20) mg/l 
NL = 30 (25) mg/l 
 
Projektované parametry: 
300 EO 
Q = 0,58 l/s = 18 228 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 360 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 18 mg/l 
   
Skutečné parametry: 
50 EO 
Q = 0,48 l/s = 15 273 m3/r 
Přítok:  CHSK = 190 mg/l 
  BSK5 = 72 mg/l 
  NL = 61 mg/l 
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Odtok:  CHSK = 50 mg/l 
  BSK5 = 12 mg/l 
  NL = 17 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 39 m3/r – odvoz na ČOV Litoměřice 
 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu EC.D 
300 s kapacitou Q = 50 m3/den a BSK5 = 18 kg/d.  
Odpadní vody jsou mechanicky předčištěny na ručně stíraných česlích se šířkou žlabu 60 cm 
a světlostí česlic 15 mm. Přes rozdělovací šachtu přitékají odpadní vody do první části 
sdruženého objektu čistírny - do jímky primární sedimentace, která je opatřena nornými 
stěnami pro zachycení případných tuků plovoucích látek a sedimentace schopného podílu. V 
poslední třetině zóny primární sedimentace je vestavěn anaerobní filtr.  
Z filtru natéká voda štěrbinou do jímky, z které je dále korečkovými čerpadly dopravována do 
aktivační zóny. Aktivační zóna je rozdělena na 4 samostatné sekce. Každá z těchto sekcí je 
osazena rotujícím biologickým kontaktorem - aerátorem. Z aktivačního stupně natéká voda 
sběrným potrubím do dosazovací nádrže. Zde je aktivovaný kal separován a pomocí 
osazeného recirkulačního čerpadla přečerpáván zpět do jímky před aktivací.  
Vyčištěná voda z dosazovacího prostoru odtéká sběrnými žlaby do místní bezejmenné 
vodoteče. 
Kal z jímky primární sedimentace a z jímky před aktivací (naběračkového prostoru) je 
přenosným kalovým čerpadlem přečerpáván na kalová pole, kde je vysoušen a ve stadiu 
kyprého kalu odvážen na skládku nebezpečného odpadu. Jedná se o 2 kalová pole o 
půdorysných rozměrech 3 x 9 m. Dno kalových polí je tvořeno štěrkovou vrstvou s drenáží 
na betonové desce.  
Alternativně je kal odčerpáván přímo do fekálního vozu a využit ke hnojení v zemědělství. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
 
V obci je dešťová kanalizace z betonových trub převážně DN 400 mm. Byla budována 
pravděpodobně v sedmdesátých letech. Je mírně zanesená, ale zůstává funkční. Vyústěna 
je na dvou místech do melioračního odpadu poblíž čerpací stanice splašků a před ČOV. 

××××× 

Stávající stav likvidace splaškových vod v obci Vrbičany je vyhovující. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po 
celé sledované období do roku 2015. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních 
vod Vrbičany nebo na ČOV Litoměřice. 


