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 CZ042.3507.4210.0226 Blatno 
  .0226.01 Blatno 
 

identifikační číslo obce  000543 
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. Urbanistická studie Blatno z roku 1995, zpracovatel Ing. Kadlec, Nusle spol.s.r.o.  
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. DSP „Vodovod – Blatno“, zpracovatel IN Projekt Louny, Na Valích 899, Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Blatno leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými 
domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 405,00 – 425,00 m n. m. 
Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel s 37 rekreačními objekty a ubytovacím 
zařízením o kapacitě 25 lůžek. Obcí protéká Tisový potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře 
a svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný nárůst 
obyvatelstva cca 10 %. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Blatno je položen pouze vodovodní přivaděč od Malměřic OK-SK-LN.002.7 a je 
ukončen na severním okraji obce, rozvody po obci zatím nejsou provedeny. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z 
domovních studní. Kvalita vody v domovních studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. 
v ukazatelích stanovujících limit pro obsah železa. Vydatnost těchto studní není v suchých 
obdobích dostatečná.  

××××× 
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Obec Blatno navrhujeme zásobovat pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lubenec 
OK-SK-LN.002 vodovodem IV-LN.002 připojeným na již stávající přívodní řad 
OK-SK-LN.002.7. Zdrojem vody bude stávající VDJ Blatno – 2 x 100 m3 (451,70 / 455,00 
m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Malměřice – Veselka – 2 x 150 m3 

(411,80 / 415,50 m n. m.). Vodojem a čerpací stanice jsou zásobovány vodou z vodárenské 
soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Navrhujeme rozvodnou síť PVC DN 80 – 4373 m v obci 
Blatno dokončit v roce 2007.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Blatno není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové vody od 20 % trvale 
bydlících obyvatel jsou akumulovány v  bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec  
a 79,3 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole. Od 0,7 % obyvatel jsou odpadní vody 
čištěny v domovní mikročistírně s následným vsakováním.  

××××× 

V obci Blatno navrhujeme i nadále individuální likvidaci odpadních vod. Obec Blatno 
zpracovává projekt na vybudování soustavné kanalizační sítě s ČOV, který navrhujeme 
realizovat až po roce 2015. 
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 CZ042.3507.4210.0226 Blatno 
  .0226.02 Malměřice 
 

identifikační číslo obce  000544 
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. Urbanistická studie Blatno z roku 1995, zpracovatel Ing. Kadlec, Nusle spol.s.r.o. 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malměřice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
395,00 - 405,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 9 rekreačními 
objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva cca 
10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malměřice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.6 z VDJ Blatno – 2 x 100 m3 (451,70 / 455,00 m n. m.), do 
kterého se voda čerpá z VDJ Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.) 
čerpací stanicí ČS Malměřice. Vodojem a čerpací stanice jsou zásobovány vodou 
z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění nouzového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Malměřice není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové odpadní vody od 
80 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Podbořany 
a 20 % obyvatel své bezodtokové jímky vyváží na pole. 
 
 

××××× 
 

S ohledem na velikost obce Malměřice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U nové výstavby 
musí být vždy vybudována domovní mikročistírna. 
 
 
. 
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 CZ042.3507.4210.0227 Blšany 
  .0227.01 Blšany 
 

identifikační číslo obce  000578 
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. Územní plán obce Blšany z roku 2002,  zpracovatel KB KRÁL s.r.o Plzeň 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Blšany leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
250,00 - 300,00 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel s 32 rekreačními 
objekty a s ubytovacím zařízením o kapacitě 60 lůžek. Obcí protéká potok Blšanka. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Blšany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 
vodovodem OK-M-LN.010.1 z VDJ Bšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého 
přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. 
Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 98 % trvale bydlících obyvatel. Zbylé 2 % 
jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Blšany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Blšany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. U nové výstavby musí být vždy vybudována domovní 
mikročistírna. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0227 Blšany 
  .0227.02 Liběšovice 
 

identifikační číslo obce  008264 
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 obce Blšany z roku 2002,  zpracovatel KB KRÁL s.r.o Plzeň 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Liběšovice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260,00 – 280,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 34 rekreačními objekty. Obcí protéká potok 
Blšanka. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a Přírodního parku Džbán. Předpokládá se 
mírný úbytek počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Liběšovice je možno zásobovat vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 
vodovodem OK-SK-LN.011.4 z VDJ Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n.m.), do kterého 
přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. 
Z VDJ Pšov je dále veden vodovodní přivaděč do VDJ Libořice – 100 m3  (339,7 / 343,0 
m n. m.) pro Libořice a Liběšovice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
V současné době je zásobování odpojeno od skupinového vodovodu a obec využívá 
soukromého vodního zdroje v Libořicích (Blažek), který je posilován jímáním z obecního 
vodního zdroje jihozápadně od Liběšovic v lokalitě „Na pláni“. Majitelem a provozovatelem 
zařízení je Obec Libořice. Z hygienického hlediska není tento stav ideální. Představuje 
zvýšené nebezpečí kontaminace vody škodlivými látkami. Vodovodem je zásobováno 100 % 
trvale bydlících obyvatel.  
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××××× 

 
S ohledem na zajištění kvality pitné vody navrhujeme zásobovat obec Liběšovice pitnou 
vodou ze skupinového vodovodu Pšov zásobovaného z vodárenské soustavy Karlovy Vary. 
Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Liběšovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Liběšovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0227 Blšany 
  .0227.03 Malá Černoc 
 

identifikační číslo obce  009006 
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. Územní plán obce Blšany z roku 2002,  zpracovatel KB KRÁL s.r.o Plzeň 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malá Černoc leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
295,00  - 330,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 39 rekreačními 
objekty. Obcí protéká Černocký, Vlkovský a bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a do Přírodního parku Džbán. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malá Černoc je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 
vodovodem OK-M-LN.010.4 z VDJ Bšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého 
přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Do 
části obce je voda čerpána z ČS Malá Černoc. Vodovodem pro veřejnou potřebu je 
zásobováno 99 % trvale bydlících obyvatel zbylé 1 % je zásobováno individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je obec Blšany a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Malá Černoc nemá kanalizační síť, odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 20 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Malá Černoc není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy 
na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0227 Blšany 
  .0227.04 Siřem 
 

identifikační číslo obce  008265 
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 obce Blšany z roku 2002, zpracovatel KB KRÁL s.r.o Plzeň 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Siřem leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270,00 – 300,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 100 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře, I. ochranného pásma vodního zdroje Siřem a do 
Přírodního parku Džbán. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Siřem je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Siřem M-LN.012. Zdrojem 
vody je prameniště Siřem, které zásobuje VDJ Siřem – 1 x 30 m3 (295,00 / 297,00 m n. m.). 
Tento zdroj má malou vydatnost, převážně v letních měsících nepostačuje potřebám obce. 
Kvalita vody v tomto zdroji je také nedostačující, hlavním ukazatelem který překračuje 
hodnoty pro pitnou vodu dané vyhl. 376/2000 Sb. jsou dusičnany. Velmi problematické je i 
dodržovat stanovené předpisy v ochranném pásmu kolem tohoto zdroje, neboť zhruba 
třetinou zasahuje do intravilánu obce a další velkou částí do oblasti chmelnic, které jsou 
intenzivně zemědělsky obdělávány. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 98 % 
trvale  bydlících obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobovány individuálně. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Do roku 2005 navrhujeme vybudovat náhradní zdroj IV-LN.012 pro obec Siřem, kterým bude 
voda přivedena ze skupinového vodovodu Pšov. Tento skupinový vodovod OK-SK-LN.011 
bude zásobován pitnou vodou z oblastního přivaděče Karlovy Vary. Délka přívodního řadu 
PE DN 80 bude 3,3 km. Voda ze stávajícího zdroje bude odvedena potrubím PE DN 40 do 
obecní požární nádrže v Siřemi. Stávající vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších 
provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Siřem nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.  

××××× 

V územním plánu je navrženo vybudovat soustavnou síť splaškové kanalizace zakončenou 
ČOV na pravém břehu Blšanky mimo ochranné pásmo studny obecního vodovodu. 
Ale s ohledem na velikost obce Siřem není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0227 Blšany 
  .0227.05 Soběchleby 
 

identifikační číslo obce  015156 
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. Územní plán obce Blšany z roku 2002,  zpracovatel KB KRÁL s.r.o Plzeň 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Soběchleby leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 275,00 – 320,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Obcí protéká Černocký 
potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a do Přírodního parku Džbán. Nárůst 
obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Soběchleby je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 
vodovodem OK-M-LN.010.3 z VDJ Blšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého 
přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. 
Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Soběchleby nemá kanalizační síť, odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Soběchleby není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy 
na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0227 Blšany 
  .0227.06 Stachov 
 

identifikační číslo obce  000579 
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 obce Blšany z roku 2002,  zpracovatel KB KRÁL s.r.o Plzeň 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. PD k ÚR a SP „Stachov – vodovod“, zpracovatel Ing. R. Klement, Prokopa Velikého 570, 

Žatec 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stachov leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300,00 – 320,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 500 trvale bydlících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stachov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 
vodovodem OK-M-LN.010.2 z VDJ Blšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého 
přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na 
vodovod je připojeno 83 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zbylých 17 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z 
domovních studní. 

××××× 
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Navrhujeme postupně do roku 2005 připojit všechny objekty v obci na vodovod pro veřejnou 
potřebu PE DN 50 – 350 m a PE DN 50 – 45 m. Stávající vodovod je v celém rozsahu 
zástavby bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Stachov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole a od 60 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Stachov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.01 Krásný Dvůr 
 

identifikační číslo obce  007386 
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. Územní plán obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Krásný Dvůr leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280,00 – 305,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 400 trvale bydlících obyvatel s 29 rekreačními objekty s ubytovacími zařízeními o 
celkové kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře a 
zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Krásný Dvůr. Předpokládá se mírný nárůst 
obyvatelstva cca 10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Krásný Dvůr je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr 
OK-SK-LN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.2 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 
(393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z oblastního přivaděče vodárenské soustavy 
Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je převážně bez větších provozních problémů. Část postavená v akci Z s častými 
poruchami. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Krásný Dvůr má splaškovou kanalizační síť K-LN.007-S.C ukončenou ČOV Krásný 
Dvůr. 100 % obyvatel vypouští odpadní vody do této kanalizace. ČOV je mechanicko – 
biologická čistírna typu MČOV typu VHS (II a III), je navržena pro čištění odpadních vod pro 
obce Krásný Dvůr a Chrašťany. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Leska. 
Stávající kanalizační systém tvoří gravitační splašková kanalizace, která je před ČOV 
zakončena čerpací stanicí pro přečerpání odpadních vod.  
ČOV se sestává ze dvou paralelně osazených jednotek VHS velikosti III/k a II/k. Kalové 
hospodářství je tvořeno kalovým silem velikosti 2 x 50 m3 a kalovým polem velikosti 
4,7 x 9,4 m. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do potoka Leska.  
Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu je 481,0 m3/rok, 4,81 t/rok. 
Kal je odvážen na ČOV Podbořany a následně na ČOV Žatec k dalšímu zpracování. 
 
Projektové parametry:  
projektovaná pro cca 401 EO 
Průměrný roční přítok Qr      26 200 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       71,8  0,83 
 
Výkonové parametry rok 2002:     m3/r           l/s 
Skutečný přítok         21 591  0,685 
Skutečný počet napojených EO     98 
 
Skutečné hodnoty znečištění      mg/ 
BSK5                                                                            99,0       
CHSK                                              184,0            
NL                                                                79,0              
N-NH4                                                                 16,0           
Pc                                                              4,2          
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Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0   
CHSK     80,0     
NL     30,0  
Občasné hydraulické přetížení ČOV v důsledku vypouštění místního koupaliště na ČOV a 
tím dochází ke zkresleným hodnotám skutečného průtoku. 
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
 

××××× 

Kanalizační systém a ČOV Krásný Dvůr jsou bez provozních problémů. 
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 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.02 Brody 
 

identifikační číslo obce  007383 
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 obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Brody leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 100 trvale bydlících obyvatel s 16 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst obyvatelstva o 20 %. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Brody je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OK-SK-LN.006,  
vodovodem OK-SK-LN.006.3 z rozvodné sítě obce Krásný Dvůr, ze které se čerpá do obce 
Brody. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 76 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 
24 % je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Brody nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Brody není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.03 Chotěbudice 
 

identifikační číslo obce  007384 
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. Územní plán obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec  
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chotěbudice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290,00 – 295,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Dubá II. 
Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný pokles trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

Obec Chotěbudice nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní. Kvalita i 
vydatnost těchto studní je dostatečná. 

××××× 

Obec Krásný Dvůr má záměr napojit se na skupinový vodovod Krásný Dvůr OK-SK-LN.006. 
Napojení by se provedlo prodloužením zásobního řadu z Chrášťan podél silnice. 
Navrhujeme tuto stavbu realizovat po roce 2016. 
 
Vzhledem k dobré kvalitě pitné vody a dostačující vydatnosti domovních studní navrhujeme i 
nadále obec Chotěbudice zásobovat pitnou vodou individuálně domovními studnami.  



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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chotěbudice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Chotěbudice není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících 
septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.04 Chrašťany 
 

identifikační číslo obce  007385 
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 obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chrašťany leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 345,00 – 360,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 100 trvale bydlících obyvatel s 6 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst obyvatel do roku 2015. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chrášťany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr 
OK-SK-LN.006, vodovodem OK-SK-LN.006.4 z rozvodné sítě obce Krásný Dvůr. 100 % 
trvale bydlících obyvatel je napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chrášťany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Chrášťany  není investičně a provozně výhodné do roku 2015 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. S přihlédnutím k příznivé poloze obce 
Chrášťany v blízkosti obce Krásný Dvůr s vhodnými sklonovými poměry doporučujeme 
po roce 2016 vybudovat kanalizační síť napojenou na kanalizační systém obce Krásný Dvůr. 
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 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.05 Němčany 
 

identifikační číslo obce  007387 
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. Územní plán obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Němčany leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 345,00 – 360,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká Němčanský 
potok. Obec náleží do povodí Ohře a zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje 
Němčany. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Němčany je zásobována vodou z místního vodovodu Němčany M-LN.013. Zdrojem 
vody je studna Němčany, ze které se čerpá ČS Němčany do rozvodné sítě obce. 
Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Němčany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Němčany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV. 



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 

, 

 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.06 Vysoké Třebušice 
 

identifikační číslo obce  007388 
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 obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vysoké Třebušice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými 
domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270,00 – 300,00 m n. m. 
Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká potok 
Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vysoké Třebušice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany 
OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.3 z rozvodné sítě obce Podbořany, která je 
zásobována z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční 
ventil. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobeno 63 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 
37 % je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na rostoucí zemědělskou a průmyslovou výrobu v obci navrhujeme rozšíření 
vodovodní sítě. Doporučujeme tuto stavbu realizovat v průběhu let 2003 - 2004. Stávající 
vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vysoké Třebušice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vysoké Třebušice není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících 
septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0228 Krásný Dvůr 
  .0228.07 Zlovědice 
 

identifikační číslo obce  007389 
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 obce Krásný Dvůr z roku 1993, zpracovatel SIAL Liberec 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zlovědice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260,00 – 290,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá úbytek trvale bydlících 
obyvatel cca. o 1/3. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zlovědice nemá vodovod. Zásobování vodou je domovními studnami. Vydatnost studní 
je dostatečná. Kvalita není pravidelně kontrolována. 

××××× 

Při stávající kvalitě pitné vody v domovních studních a jejich vydatnosti navrhujeme i nadále 
obec zásobovat individuálně domovními studnami. Záměr obce Krásny Dvůr je vybudovat 
vodovod pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Podbořany v obci 
Vysoké Třebušice. Tuto stavbu navrhujeme realizovat po roce 2016. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Zlovědice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Zlovědice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0229 Kryry 
  .0229.01 Kryry 
 

identifikační číslo obce  007546 
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. Územní plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kryry leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými 
domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 295,00 – 330,00 m n. m. 
Jedná se o obec do 2500 trvale bydlících obyvatel, s 65 rekreačními objekty a s ubytovacím 
zařízením o kapacitě 3 lůžek. Obcí protéká Podvinecký potok a Blšanka. Obec náleží do 
povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kryry je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 
vodovodem OK-SK-LN.004.3 z rozvodné sítě obce Vroutek s VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 

(371,5 / 375,5 m n. m.), která je zásobovaná z vodárenské soustavy Karlovy Vary 
z ÚV Žlutice. Před obcí Kryry je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,35 MPa. 
Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V ul. Jarní Zahrada 
připravuje obec studii na prodloužení vodovodu PE DN 80 v délce cca 140 m. Dále se 
připravuje prodloužení vodovodu v ul. Nová – PE DN 80 v délce cca 180 m. 

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kryry má jednotnou kanalizační síť K-LN004-J.C ukončenou ČOV Kryry s odtokem 
vyčištěné vody do vodoteče Blšanka. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou 
odváděny na ČOV Kryry, od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých 
jímkách vyvážených na ČOV Podbořany a od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 
 
ČOV Kryry je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod umístěná na pravém břehu 
Blšanky, čistící odpadní vody z obou částí obce. Na pravém břehu je jednotná kanalizace, 
vody jsou částečně přečerpávány na ČOV. Na levém břehu Blšanky jsou 3 ČS, které 
přečerpávají odpadní vody ze splaškové kanalizace na ČOV.  
Hrubé předčištění se sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně 
stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní vody jsou do biologického stupně čerpány 
pomocí čerpací stanice. Biologický stupeň tvoří dva nezávislé oxidační příkopy, aktivační 
směs je odváděna do dosazovacích nádrží. Vyčištěná odpadní voda natéká přes měrný 
objekt do Blšanky. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován ve 3 laminátových kalojemech a 
následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. 
Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu je 1669,0 m3/rok, 
16,69 t/rok. 
Projektové parametry:  
Projektovaná ČOV pro 1500 EO 
Průměrný přítok Qd = 465 m3/den 
BSK5      90 kg O2/den 
 
Výkonové parametry rok 2002:      m3/r           l/s 
Skutečný přítok         227 659 7,22 
Skutečný počet napojených EO     1143 
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Skutečné hodnoty znečištění      mg/l                               
BSK5                                                                            110,0       
CHSK                                              189,0            
NL                                                              122,0              
N-NH4                                                                  31,0  
Pc                                                                          4,8          
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007. 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     28,0   
CHSK     56,0     
NL     28,0  
 
Majitelem ČOV a kanalizace je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
V roce 2002 byla provedena rekonstrukce ČOV. 

××××× 

Obec zpracovává studii na dostavbu kanalizace v ul. Jarní Zahrada – jedná se o cca 45 m 
gravitační splaškové kanalizace DN 250, čerpací stanice a výtlak dl. cca 105 m 
s přečerpáním do sousední ulice. Dále se připravuje splašková kanalizace v ul. Nová – DN 
250 dl. cca 180 m. Stávající kanalizace a ČOV jsou ve vyhovujícím stavu. Stávající septiky a 
bezodtokové jímky budou přepojeny na kanalizační systém. 
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 CZ042.3507.4210.0229 Kryry 
  .0229.02 Běsno 
 

identifikační číslo obce  015698 
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 plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Běsno leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
310,00 – 325,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními 
objekty. Obcí protéká Očihovecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do 
Přírodního parku Džbán a ochranného pásma vodního zdroje Běsno. Nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Běsno je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 
vodovodem OK-SK-LN.008.4 z věžového VDJ Strojetice – umístěného na kótě terénu 
377,00 m n. m., který je zásobován z rozvodné sítě obce Očihovec. 48 % obyvatel je 
napojeno na vodovod. Zbylých 52 % je zásobováno vodou individuálně domovními studnami. 
Kvalita vody v domovních studních odpovídá vyhl. 376/2000 sb. a jejich vydatnost je také 
dostačující. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je nový z roku 2003 v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Běsno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 10 % v septicích se 
vsakováním. Odpadní vody od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány 
v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a do 30 % s vyvážením na ČOV Podbořany. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Běsno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0229 Kryry 
  .0229.03 Stebno 
 

identifikační číslo obce  015538 
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. Územní plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stebno leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
360,00 - 370,00  m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 36 rekreačními 
objekty a ubytovacím zařízením o kapacitě 30 lůžek. Obcí protéká Podvinecký a Stebenský 
potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stebno je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002, 
vodovodem OK-SK-LN.002.8 z VDJ Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m 
n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Záhoří z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV 
Žlutice. Vodovodem je zásobováno 98 % trvale bydlících obyvatel, zbylé 2  % jsou 
zásobována individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Stebno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole a od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Stebno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0229 Kryry 
  .0229.04 Strojetice 
 

identifikační číslo obce  015699 
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 plánu z roku 1994;zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Přivaděč – Očihovec – Strojetice – II. etapa výstavby vodovodu, dokumentace ke 

stavebnímu řízení – 07/99 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Strojetice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
360,00 - 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními 
objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Strojetice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 
vodovodem OK-SK-LN.008.3 z věžového VDJ Strojetice – umístěného na kótě terénu 
377,00 m n. m., který je zásobován přes rozvodnou síť obcí Očihovec a Očihov z vodárenské 
soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 54 % trvale bydlících 
obyvatel. Zbylých 46 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno domovními studnami. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
V  roce 2003 byla vybudována čerpací stanice ČS Očihovec odkud se čerpá novým 
přivaděčem  do VDJ Strojetice. Propojovací řad je PVC DN 100 v celkové délce 2440,5 m a 
kapacita ČS 4 l/s při souběhu dvou čerpadel, Hčmax = 88 m. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Strojetice má oddílnou kanalizační síť K-LN.005-S.C ukončenou ČOV Strojetice. 
Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV, od 20 % trvale 
bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Podbořany, 
od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace a od 
5 % v septicích s odtokem do povrchových vod. Majitelem kanalizace a ČOV je obec Kryry a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 
ČOV Strojetice je o mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která se sestává 
z objektu septiku a dvou zemních filtrů s náplní CINIS. Proces čištění tvoří tři stupně čištění. 
První stupeň - septik SM 11 zajišťuje oddělení hrubých nečistot, druhý stupeň – CINIS I 
zajišťuje hlavní čištění a třetí stupeň – CINIS II provádí dočištění. Kal je následně odvážen 
k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. 
 
  
Výkonové parametry rok 2002:      m3/r           l/s  
Skutečný přítok         4 582  0,145 
Skutečný počet napojených EO     19 
 
Skutečné hodnoty znečištění      mg/l                               
BSK5                                                                            91,0       
CHSK                                              143,0            
NL                                                                37,0              
N-NH4                                                                 37,4           
Pc                                                              6,4          
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Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod č.j. ŽP – 6481/00 – 231/6 - Cr. Platnost rozhodnutí je stanovena do 
31.12.2001. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     15,0   
CHSK     25,0     
NL     25,0  
 
v množství  Qr = 16 800 m3/r 
 
 
Vlastníkem ČOV a kanalizace je obec Kryry, provozovatelem zařízení jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 

××××× 

Kanalizační systém je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Stávající septiky a bezodtokové jímky navrhujeme přepojit 
na kanalizační systém. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.01 Lubenec 
 

identifikační číslo obce  008791 
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. Územní plánu územního celku z roku 1992; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - 

Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Projekt rozšíření ČOV Lubenec - zpracoval ing. Miroslav Fiala, VMF projekce spol. s r.o.,  

Jinonická 329, Praha 5 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lubenec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy a domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 370,00 – 390,00 m n. m. Jedná se o obec do 1500 trvale bydlících obyvatel s 5 
rekreačními objekty a s ubytovacím zařízením o kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká Lubenecký 
potok a Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. 
V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lubenec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.3 z VDJ Dolní Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.), 
který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je 
osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,25 MPa. Pro místní část obce „Jelení“ je 
zřízena posilovací tlaková stanice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 97 % 
trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % jsou zásobována individuálně domovními studnami. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme 
výměnu stávajících azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lubenec má splaškovou kanalizační síť K-LN.001-S.C ukončenou ČOV Lubenec 
s odtokem vyčištěné vody do vodoteče Blšanka. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou čištěny na ČOV a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány 
v septicích s odtokem do vodoteče. 
ČOV je o mechanicko – biologická čistírna odpadních vod. Čistírna odpadních vod se 
sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi, lapákem 
písku a dále z kompaktního biologického stupně tvořeného 2 ks nádrží VHS III/k. Součástí 
ČOV je také kalojem, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. 
Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu 1140,5 m3/rok, 11,41 t/rok. 
Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      101 981 m3/rok 
 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       279,4  3,23 
Počet napojených EO      1684 
 
Výkonové parametry rok 2002:      m3/r           l/s  
Skutečný přítok         71 656,0 2,72 
Skutečný počet napojených EO     939 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                             287,0       
CHSK                                               484,0            
NL                                                              152,0              
N-NH4                                                                  43,0           
Pc                                                                   8,7         
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Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5       60,0   
CHSK     120,0     
NL       45,0  
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
 

××××× 

V současné době probíhá rozšíření a intenzifikace ČOV na kapacitu 1500 EO, Q24=225 m3/d. 
Stavba bude zahájena v roce 2004 a bude dokončena v srpnu 2005.  
Realizuje se nová ČOV v dvoulinkovém provedení s předřazenou denitrifikací (2 x 32 m3), 
nitrifikací (2 x 85 m3) a dosazovacími nádržemi (2 x 52 m3). Mechanické předčištění bude 
tvořeno lapákem štěrku, hrubými česlemi, strojními jemnými česlemi, LPV 800 a 
rozdělovacím objektem nátoku na 2 linky.  
Při rekonstrukci bude zvětšena kapacita kalového sila z 38 m3 na 67 m3. Součástí kalového 
hospodářství jsou 2 nové stabilizační podzemní nádrže na aerobní dostabilizaci 
přebytečného kalu odkud bude čerpán do rekonstruovaného sila.     
Generálním dodavatelem jsou EKOSTAVBY Louny a dodavatelem technologie Kunst 
Hranice s.r.o. 
Navrhujeme zrušit stávající septiky a přepojit na ČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.02 Dolní Záhoří 
 

identifikační číslo obce  008794 
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 plánu územního celku z roku 1992; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - 

Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dolní Záhoří leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny a náleží do povodí řeky Ohře. 
Zástavba je tvořena rekreačními domy v nadmořské výšce 440,00 – 460,00 m n. m. Jedná 
se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Předpokládá se, že do roku 
2015 nebudou v obci trvale bydlící obyvatelé, počet rekreantů bude stagnovat. V obci nejsou 
žádné pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dolní Záhoří nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Vydatnost 
těchto studní je dostatečná pro potřeby obce. Kvalita není pravidelně kontrolována. 

××××× 

Navrhujeme i nadále zásobování obce Dolní Záhoří pitnou vodou řešit individuálně pomocí 
domovních studní. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dolní Záhoří nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Dolní Záhoří není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. 
 



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 

 

 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.03 Drahonice 
 

identifikační číslo obce  003172 
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. Územní plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Drahonice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
360,00 - 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními 
objekty a ubytovacím zařízením věznice o neznámé kapacitě lůžek. Obcí protéká Drahonický 
potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný úbytek trvale bydlících 
obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Drahonice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.2 z VDJ Dolní Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.), 
který je zásobován vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je 
zásobováno 81 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 19 % je zásobováno individuálně 
domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Drahonice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Drahonice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U 
nově budovaných objektů musí být osazena MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.04 Horní Záhoří 
 

identifikační číslo obce  008788 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Dotazník plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 
2. Územní plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
3. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Horní Záhoří leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými 
domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500,00 – 520,00 m n. m. 
Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Obec náleží do 
povodí Ohře. Nárůst trvale i přechodně bydlících obyvatel se nepředpokládá. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Horní Záhoří nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Vydatnost 
studní je dostačující a kvalita vody není pravidelně prověřována. 

××××× 

Navrhujeme i nadále obec Horní Záhoří zásobovat pitnou vodou individuálně domovními 
studnami. 

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Horní Záhoří nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Horní Záhoří není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.05 Ležky 
 

identifikační číslo obce  008083 
kód obce    00005 

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, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
3. Územní plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Žádost obce Lubenec o změnu PRVKUK ze dne 4. 5. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Ležky leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 385,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Obcí protéká Ležecký 
potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný úbytek obyvatelstva. V obci 
jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Ležky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.5 z rozvodné sítě obce Lubenec zásobované z VDJ Dolní Záhoří 
– 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.) z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. 
Vodovodem je zásobováno 95 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno 
individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Ležky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Ležky není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U 
nově budovaných objektů musí být osazena MČOV. 
 
V obci Ležky se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizační síť z plastového potrubí DN 63 a 
90 v délce 1090 m, kanalizační tlakové odbočky DN 40 v délce 678 m, 47 domovních 
tlakových čerpacích stanic a centrální biologickou čistírnu odpadních vod pro 150 EO. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.06 Libkovice 
 

identifikační číslo obce  008789 
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 plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libkovice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420,00 – 460,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný 
potok. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá úbytek trvale bydlících 
obyvatel cca o 50 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libkovice je zásobována vodou z místního vodovodu Libkovice OK-M-LN.001 z 
přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice z PK Libkovice – 
1 x 150 m3 (460,75 / 464,70 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 33 % trvale bydlících 
obyvatel, zbylých 67 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Libkovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Libkovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.07 Libyně 
 

identifikační číslo obce  008790 
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 plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libyně leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380,00 – 395,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Drahonický potok. Obec náleží do 
povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libyně je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.1 z VDJ Dolní Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.), 
který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je 
osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,3 MPa. Vodovodem je zásobováno 51 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylých 49 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Libyně nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Libyně není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.08 Přibenice 
 

identifikační číslo obce  008084 
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. Územní plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Přibenice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 335,00 – 350,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obec je spíše rekreačního charakteru. Obcí protéká 
potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst trvale 
bydlících obyvatel cca o 50 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Přibenice nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní. Vydatnost studní 
je dostatečná, kvalita vody není pravidelně prověřována. 

××××× 

Navrhujeme i nadále zásobovat obec Přibenice individuálně domovními studnami. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Přibenice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Přibenice není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a 
kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV 
Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U nově budovaných 
objektů musí být osazena MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.09 Řepany 
 

identifikační číslo obce  008792 
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 plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Řepany leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350,00 – 370,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se postupný úbytek trvale bydlících obyvatel, 
do roku 2015 cca o 50 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Řepany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.4 z VDJ Dolní Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.), 
který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je 
osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,20 MPa. Vodovodem je zásobováno 95 % 
trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Řepany nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Řepany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U 
nově budovaných objektů musí být osazena MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0230 Lubenec 
  .0230.10 Vítkovice 
 

identifikační číslo obce  008793 
kód obce    00010 

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 plánu z roku 1994; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. A. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vítkovice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 490,00 – 510,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky 
Ohře. Předpokládá se postupný úbytek trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vítkovice nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. 

××××× 

Navrhujeme i nadále obec Vítkovice zásobovat pitnou vodou individuálně domovními 
studnami. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vítkovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vítkovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2021 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci.  
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 CZ042.3507.4210.0231 Nepomyšl 
  .0231.01 Nepomyšl 
 

identifikační číslo obce  010351 
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. Územní plán obce Nepomyšl z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. Farková 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nepomyšl leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420,00 – 435,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 400 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký, 
Rohozecký a bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se 
v ochranném pásmu vodního zdroje. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou 
malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nepomyšl je zásobována vodou z místního vodovodu Nepomyšl M-LN.046. Zdrojem 
vody je vrtaná studna (1-2 l/s), ze které se pomocí AT stanicí čerpá do VDJ Nepomyšl. 
Dalším zdrojem vody je kopaná studna s gravitačním vodovodem. Vodovod zásobuje 52 % 
trvale bydlících obyvatel. Zbylých 48 % obyvatel je zásobováno pitnou vodou individuálně 
z domovních studní. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Nepomyšl.  

××××× 

Stávající vodovod je ve špatném technickém stavu. Navrhujeme výměnu stávajícího 
vodovodu a jeho rozšíření po celé obci dle  projektu, na které je vydané stavební povolením. 
Projektované parametry: 
DN 90   1891 m 
DN 63   1721 m 
Odbočky DN 32 984 m 
Stavba by měla být realizována v letech 2005 - 2006. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nepomyšl nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 10 % trvale bydlících obyvatel 
vypouští nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace. 

××××× 

Navrhujeme využít situace a současně s novým vodovodem v letech 2004 – 2005 vybudovat 
kanalizační systém ukončený ČOV. 
Projektované parametry: 
DN 300  847 m 
DN 250  2976 m 
Odbočky DN 200 25 m 
Odbočky DN 150 868 m 
Výtlak PE DN 80 365 m 
2 ČSOV 
ČOV pro 400 EO, Q= 57,8 m3/d. 
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 CZ042.3507.4210.0231 Nepomyšl 
  .0231.02 Dětaň 
 

identifikační číslo obce  010348 
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 obce Nepomyšl z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. Farková 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dětaň leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420,00 – 435,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 20 trvale bydlících obyvatel s 9 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Podhora. Obec 
náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dětaň je zásobována vodou z místního vodovodu Dětaň M-LN.047. Vodovod zásobuje 
77 % trvale bydlících obyvatel. 23 % trvale bydlících obyvatel je zásobeno individuálně 
z domovních studní. Kvalita i vydatnost těchto studní je dostatečná. Majitelem a 
provozovatelem vodárenského zařízení je obec Nepomyšl.  

××××× 

Vodovod se potýká s menšími provozními problémy.  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dětaň nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Dětaň není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci.  
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 CZ042.3507.4210.0231 Nepomyšl 
  .0231.03 Dvérce 
 

identifikační číslo obce  010349 
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. Územní plán obce Nepomyšl z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. Farková 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dvérce leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 410,00 – 450,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dvérce je zásobována vodou z místního vodovodu Dvérce M-LN.048. Jiné informace 
nemá obec k dispozici. Vodovodem je  zásobováno 83 % trvale bydlících obyvatel a zbylých 
17 % je zásobováno vodou z domovních studní. Majitelem a provozovatelem vodárenského 
zařízení je Obec Nepomyšl.  
 

××××× 

Vodovod se potýká s menšími provozními problémy.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dvérce nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 20 % trvale bydlících obyvatel 
vypouští nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Dvérce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany, u objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče 
musí být do roku 2010 vybudovány domovní mikročistírny. A po roce 2021 navrhujeme 
postupnou rekonstrukci bezodtokových jímek a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0231 Nepomyšl 
  .0231.04 Chmelišťná 
 

identifikační číslo obce  010350 
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 obce Nepomyšl z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. Farková 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chmelišťná leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 425,00 – 440,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 10 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chmelišťná nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Kvalita vody 
v domovních studních a jejich vydatnost jsou dostačující. 

××××× 

Navrhujeme zásobovat vodou obec Chmelišťná i nadále individuálně domovními studnami. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  



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

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chmelišťná nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Chmelišťná není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2021 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0231 Nepomyšl 
  .0231.05 Nová Ves 
 

identifikační číslo obce  012321 
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. Územní plán obce Nepomyšl z roku 2003, zpracovatel Ing. arch. Farková 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nová Ves leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500,00 – 530,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 10 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst 
obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nová Ves nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami.  Kvalita vody 
v domovních studních nevyhovuje z hlediska vyhl. 376/2000 Sb. v těchto ukazatelích 
stanovujících obsah dusičnanů a bakteriologické znečištění. Vydatnost studní je dostatečná. 
Pitná voda se dováží z obce Nepomyšl. 

××××× 

S ohledem na nízký počet trvale bydlících obyvatel a jejich stávající úbytek neplánujeme 
v obci budovat novou vodovodní síť a zásobování i nadále řešit individuálně dovážením 
balené pitné vody z Nepomyšle. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nová Ves nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Nová Ves není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0232 Očihov 
  .0232.01 Očihov 
 

identifikační číslo obce  010891 
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. Územní plán obce Očihov – Ing. Jaroslav Frána, 02/1995 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Očihov leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny, do obce zasahuje ochranné pásmo 
přírodních minerálních vod I. a II. stupně. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy 
panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
285,00 - 300,00 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel s 22 rekreačními 
objekty a s ubytovacími zařízeními o kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká potok Blšanka. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst obyvatel cca o 60 lidí do roku 2015. 
V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Očihov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 
vodovodem OK-SK-LN.008.1 z VDJ Očihov – 2 x 150 m3 (362,00 / 365,00 m n. m.), který je 
zásobován vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen 
redukční ventil s výstupní hodnotou 0,32 MPa. Vodovodem je zásobováno 97 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylá 3 % jsou zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

Obec Očihov má jednotnou kanalizační síť K-LN.008-J.C ukončenou ČOV Očihov s odtokem 
vyčištěné vody do vodoteče Blšanka vybudovánou v letech 1971 – 1972, tvořena je stokami 
A a C, které jsou zaústěny přímo do recipientu. Na stoce B je ČOV. Odlehčovací komora  je 
situována u mostu přes Blšanku. Odpadní vody od 27 % trvale bydlících obyvatel jsou 
likvidovány na ČOV a od 53 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
s odtokem do kanalizace zaústěné do vodoteče a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou 
odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole. 
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Očihov. 
 
ČOV je mechanicko-biologická, jedná se o čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Přebytečný kal se dále zpracovává a posléze je využíván v zemědělství. Platné povolení k 
vypouštění bylo vydáno Okresním úřadem v Lounech, referátem životního prostředí pod č. j. 
ŽP-396-98-231-18-Nov s platností od 8.8.1998. Povoluje vypouštění předčištěných 
odpadních vod a dešťových vod do obecní dešťové kanalizace v Očihově v množství: 
Q = 8,91 l/s = 4 792 m3/rok, z toho:  
z ČOV - Q = 0,21 l/s = 4 380 m3/rok 
dešťové vody - Q = 1,1 l/s = 411,65 m3/rok 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
40 - 10 - 15 - - - - - - - 

 
Platnost rozhodnutí do 31. 12. 2007 
Zahájení provozu ČOV bylo v r. 2000. ČOV je typ Ekona D20. Je to nízko zatížená aktivační 
čistírna s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. 
Znečištění je odbouráváno aktivovaným kalem ve vznosu. Kal je odčerpáván cca 1 x za rok a 
odvážen na ČOV Žatec. 
Majitelem a provozovatelem ČOV je firma Kempchen s.r.o. 
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××××× 

Stávající kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 
V Očihově nejsou čištěny všechny odpadní vody. Proto navrhujeme v souladu s návrhem 
obce Očihov čistit odpadní vody v domovních mikročistírnách. Obec má v současné době 
nakoupeno 36 těchto domovních mikročistíren. Do roku 2012 budou všechny odpadní vody 
svedeny na ČOV Očihov nebo čištěny v domovních mikročistírnách 
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 CZ042.3507.4210.0232 Očihov 
  .0232.02 Očihovec 
 

identifikační číslo obce  010892 
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 obce Očihov – Ing. Jaroslav Frána, 02/1995 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Přivaděč – Očihovec – Strojetice – II. etapa výstavby vodovodu, dokumentace ke 

stavebnímu řízení – 07/99 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Očihovec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 297,00 – 310,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty. Obcí protéká Očihovecký 
potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst obyvatelstva v souvislosti 
s výstavbou rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Očihovec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 
vodovodem OK-SK-LN.008.2 z rozvodné sítě obce Očihov s VDJ Očihov – 2 x 150 m3 

(362,00 / 365,00 m n. m) zásobovaného vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV 
Žlutice. Před obcí Očihov je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,32 MPa. 
Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme 
postupnou rekonstrukci. 
V roce 2003 byla vybudována čerpací stanice a vodovodní přivaděč z obce Očihovec do VDJ 
Strojetice. Projektované kapacity: PVC DN 100 délky 2440,5 m a ČS  Q = 4 l/s , H = 88 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Očihovec nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Očihovec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U 
nově budovaných objektů musí být osazena MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0233 Petrohrad 
  .0233.01 Petrohrad 
 

identifikační číslo obce  011969 
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. Územní plánu územního celku z roku 1992; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - 

Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Petrohrad leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
350,00  - 400,00 m n. m. Jedná se o obec do 550 trvale bydlících obyvatel s 54 rekreačními 
objekty. Obcí protéká bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází 
se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Petrohrad je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.10 z VDJ Malměčice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m 
n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na 
vodovod je napojeno 54 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 46 % je zásobováno pitnou 
vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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 

Vzhledem k tlakovým poměrům v síti pro objekty nad kótou 380 m n. m. navrhujeme 
vybudovat AT stanici. Tento návrh doporučujme realizovat v letech 2003 - 2004. Stávající 
vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Petrohrad má oddílnou kanalizační síť K-LN.003.2-S.C ukončenou ČOV Černčice u 
Petrohradu s odtokem vyčištěné vody do bezejmenného potoka. Odpadní vody od 10 % 
trvale bydlících obyvatel jsou odvedeny na ČOV Černčice u Petrohradu, od 20 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % 
s odtokem do dešťové kanalizace. Od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány 
v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany. 

××××× 

Navrhujeme v letech 2010 - 2015 vybudovat kanalizační systém připojený na kanalizační síť 
obce Černčice. Odpadní vody budou svedeny na ČOV Černčice. V současné době má obec 
zpracovaný projekt (zpracovatel Ing. Jan Ritter). Stávající septiky a bezodtokové jímky budou 
zrušeny a objekty budou přepojeny na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4210.0233 Petrohrad 
  .0233.02 Bílenec 
 

identifikační číslo obce  011967 
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 plánu územního celku z roku 1992; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - 

Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bílenec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
350,00 - 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 23 rekreačními 
objekty. Obcí protéká Bílenecký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný 
nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bílenec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.11 z rozvodné sítě obce Petrohrad zásobované z VDJ 
Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), do kterého přitéká voda 
z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 2001 bez provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bílenec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole a od 30 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v  septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Bílenec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky 
vyváženy na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a 
intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0233 Petrohrad 
  .0233.03 Černčice 
 

identifikační číslo obce  011968 
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. Územní plánu územního celku z roku 1992; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - 

Ing. A. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černčice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
315,00 - 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními 
objekty. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst 
obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Černčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 
vodovodem OK-SK-LN.002.9 z VDJ Malměřice – Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m 
n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před 
obcí je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,3 MPa. Na vodovod je napojeno 99 % 
trvale bydlících obyvatel, zbylých 1 % je zásobováno individuálně domovními studnami. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1989 bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Černčice má oddílnou kanalizační síť K-LN.003.1-S.C ukončenou ČOV Černčice u 
Petrohradu s odtokem vyčištěné vody do bezejmenného potoka. Odpadní vody od 73 % 
trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV, od 9 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s následným vsakováním a od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV. Majitelem kanalizace je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 
 
ČOV je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu, která je 
určena pro čištění odpadních vod z obce Černčice. Splaškové odpadní vody přitékají 
gravitačně do sdruženého typového objektu válcového tvaru vybaveného česlemi, který 
slouží jako lapák plovoucích nečistot a písku. Dále pokračuje do aktivačního prostoru typu 
VHS II/k provzdušňovaného hřebenovým bubnem a dále otvory v dělící stěně do 
dosazovacího prostoru. Odsazená voda odtéká přepadovými hranami do odtokového kanálu 
s výustí do recipientu Podvinecký potok. 
Kal je dále zpracováván na ČOV Žatec. 
ČOV je pro 150 - 450 EO. 
 
Výkonové parametry rok 2002:      m3/r           l/s 
Skutečný přítok         7 625  0,242 
Skutečný počet napojených EO     138 
 
Skutečné hodnoty znečištění:      mg/l                               
BSK5                                                                             395,0       
CHSK                                               584,0            
NL                                                               332,0              
N-NH4                                                                114,0           
Pc                                                                 17,0          
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Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007. 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0   
CHSK     50,0     
NL     25,0  
Qr = 27 010 m3/r 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.  
 
Majitelem  ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu obce bez větších provozních problémů. Navrhujeme 
postupné zrušení septiků a bezodtokových jímek a přepojení objektů na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4210.0234 Podbořanský Rohozec 
  .0234.01 Podbořanský Rohozec 
 

identifikační číslo obce  012322 
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. Územní plánu územního celku z roku 1992; zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - 

Ing. A. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Podbořanský Rohozec leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými 
a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 480,00 - 510,00 
m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Obcí 
protéká Rohozecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Podbořanský Rohozec je zásobována vodou z místního vodovodu Podbořanský 
Rohozec M-LN.049. Zdrojem vody je kopaná studna, ze které voda teče do 
VDJ Podbořanský Rohozec – 25 m3. 90 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou 
vodou z veřejného vodovodu a 10 % obyvatel je zásobováno vodou domovními studnami. 
Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Podbořanský Rohozec. 

××××× 

Vodovod byl zkolaudován v roce  1999, dosud je bez provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Podbořanský Rohozec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % trvale 
bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Podbořanský Rohozec není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové 
jímky vyváženy na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a 
intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.01 Podbořany 
 

identifikační číslo obce  040912 
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. Územní plán Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Vodohospodářská studie „Podbořany – rekonstrukce ČOV“, Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s., 07/2003 
9.  ISPA Podkrušnohoří 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Podbořany leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. 
Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací a sídlištní výstavbou panelového 
typu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00 – 335,00 m n. m. Jedná se o obec do 
5000 trvale bydlících obyvatel s 35 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními s kapacitou 
55 lůžek. Obcí protékají Dolánecký potok a Podbořanská strouha. Obec náleží do povodí 
řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Po roce 2020 se počítá s revitalizací 
kasáren AČR. Toto území bude rozvíjeno průmyslovou a obytnou zónou s cca 100 bytovými 
jednotkami. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Podbořany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 
vodovodem OK-SK-LN.007.1 z  VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.). 
který je zásobován z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV 
Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil v AŠ u „hřbitova“ s výstupní hodnotou 0,4 MPa a 
v AŠ „u Bidipa“ je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,3 MPa. Na vodovod je 
napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, 1 % trvale bydlících obyvatel je vodou zásobováno 
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individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme 
výměnu azbestocementových potrubí. S revitalizací kasáren a s ní i související výstavbou 
bytových jednotek a průmyslové zóny bude v této lokalitě vybudován nový vodovod.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Podbořany má jednotnou kanalizační síť K-LN.006.1-J.C ukončenou ČOV Podbořany 
s odtokem vyčištěné vody do Doláneckého potoka.  
Odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV a od 1% trvale 
bydlících obyvatel odtékají nečištěné odpadní vody přímo do vodoteče. 
 
ČOV Podbořany je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro cca 7700 EO a slouží 
pro čištění odpadních vod pro město Podbořany a přilehlé okolí. Do provozu byla uvedena 
v roce 1974. 
Od té doby byly prováděny pouze opravy a výměna stávajících zařízení jako jsou česle, 
čerpací stanice, mosty na usazovací a dosazovací nádrži, čerpadla vratného a primárního 
kalu včetně části trubních rozvodů, doplnění dmychadel a nová plynová kotelna. Provedené 
změny neměly vliv na kapacitu čištění a kvalitu odtoku. 
 
Hlavními objekty čistírny odpadních vod jsou: 
Hrubé předčištění 
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny kmenovou stokou DN 1000, která přechází na začátku 
areálu ČOV do odlehčovací a vypínací komory. Komora poté přechází do obdélníkového 
žlabu, kde jsou umístěny hrubé ručně stírané česle s průlinami 20 mm a jemné strojně 
stírané česle typu Fontana pro venkovní provedení.  
Čerpací stanice 
Za česlemi pokračuje obdélníkové koryto až k čerpací stanici. 
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Čerpání je zajištěno 2 ks ponorných čerpadel typu Flygt (1 + 1 namontovaná rezerva). 
Odpadní voda je na konci výtlaku zaústěna do obdélníkového žlabu, vedoucího dále do 
vírového lapáku písku. Separace písku je zajišťována typovým vertikálním lapákem písku. 
Monoblok 
Odpadní voda je od LPV 1500 vedena obdélníkovým žlabem k bloku betonových nádrží 
tvořených usazovací nádrží, 4 ks aktivačních nádrží a dosazovací nádrží. 
Usazovací nádrž je obdélníková, rozměry 6 x 18 m vybavená shrabovacím mostem 
umožňujícím stírání kalu ze dna nádrže do dvou kalových jímek pod vtokem do nádrže.  
Z usazovací nádrže směs natéká dále do 4 shodných aktivačních nádrží, každá o rozměrech 
3,6 x 15,0 o hloubce 2,7 m.  
Voda z dosazovacích nádrží odtéká přes přepadovou hranu délky 10,0 m a měrný 
Parschallův žlab do Doláneckého potoka. 
Kalové hospodářství 
Kalové hospodářství je tvořeno studeným vyhníváním, s hydraulickým mícháním a odběrem 
kalové vody. Vyhnívání probíhá v otevřené ploché uskladňovací nádrži o průměru 17,5 m a 
užitném objemu cca 1720 m3. K nádrži je přidružena strojovna uskladňovací nádrže rozměrů 
5 x 9 m. Nádrž je míchána hydraulicky trubním systémem s odběrem a výtlakem kalu 
v různých zónách nádrže. Pro odvodnění sloužila kalová pole složená ze silničních a 
plotových prefabrikovaných desek a sloupků. Pole jsou v současné době nefunkční.  
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu Louny, referátu životního prostředí, pod 
č.j.Vod. 233-1784-93-Egr, ze dne 16.11.1993. Rozhodnutí uděluje povolení k vypouštění 
odpadních vod z ČOV Podbořany do Doláneckého potoka v ř. km. 5,6 takto:  
Qroční  766 000 m3/d tj. 25 l/s 
Qdenní      2 159 m3/d 
Qmax  35 l/s 
 
 
Limity znečištění ve vypouštěných odp. vodách  
Ukazatel max prům.   
 mg/l mg/l kg/d t/r 
BSK5 30 20 43,2 15,6 
CHSK 56 40 86,4 31,6 
NL 30 25 54,0 19,7 
N-NH4 25 20 43,2 15,6 
Pcelk 5 4 42 15,8 
 

m3/d   l/s 
Průměrný přítok v letech 2001 – 2002     1 438,2  16,7   
Průměrný bezdeštný přítok v letech 1997 – 2001   1 366,3  15,8 
Skutečné napojení obyvatel rok 2002     5065 
 
Skutečné hodnoty znečištění v roce 2001    kg/d  g/obyv*d              
BSK5                                                                           400,90    79,15  
CHSK                                             720,70  142,29  
NL                                                            274,80    54,25   
N-NH4                                                              49,60     
Nc                                                         76,30    15,06 
N-NO2                                                                           1,53                             
N-NO3                                                                           6,10 
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Norg                                                                         19,10 
Pc                                                              11,60      2,29 
 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

V roce 2003 byla Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s Teplice, útvarem projekce 
Liberec zpracována vodohospodářská studie „Podbořany – rekonstrukce ČOV“. Mezi 
současné problémy čistírny patří zejména plnění NV 61/2003 v parametru N-NH4,  Nanorg, 
dále výše úplat a  potřeba výměny některých dožilých zařízení.   
Předpokládá se napojení všech obyvatel Podbořan. Pro výhled se neuvažuje s napojením 
nové vojenské posádky. V případě zrušení stávající posádky je na doporučení objednatele 
navrženo odpojení dešťových odpadních vod z vojenského areálu od veřejné kanalizace. 
 
Přítok, lapák štěrku, česle 
Na přítoku bude vybudován nový lapák štěrku, těžení bude čerpadlem. Štěrk bude těžen do 
odvodňovacího kontejneru. 
Čerpací stanice 
Nadzemní část objektu bude zbourána a zakryta novou deskou se vstupními otvory. 
Vedle čerpací stanice bude zřízena jímka fekálních vod s česlovým košem a s gravitačním 
vypouštěním před hrubé česle. Jímka a ČS bude zakryta. 
Lapák písku  
Stávající vertikální lapák písku bude využit i pro budoucí provoz. Kapacitně vyhoví, nutná je 
sanace stavebních konstrukcí a kompletní výměna strojně technologického zařízení. 
Chemické hospodářství 
Pro eliminaci fosforu z odpadních vod bude realizováno srážení pomocí dávkování síranu 
železitého. 
Aktivační nádrže  
Stávající blok nádrží je nevyhovující jak objemově tak tvarově i kvalitou stavebních 
konstrukcí. Objekt bude kompletně zbourán. 
Nově budou postaveny aktivační nádrže v místě dnešních kalových polí. Aktivační nádrže 
budou sestávat z denitrifikační a nitrifikační zóny. Denitrifikace bude míchána, a vystrojena 
též jemnobublinným systémem, nitrifikace bude vystrojena jemnobublinným aeračním 
systémem. Zdrojem vzduchu budou dmychadla umístěná v dmychárně v suterénu stávající 
provozní budovy Na konci nitrifikace bude odplyňovací zóna, odkud bude vedena interní 
recirkulace a odtok na dosazovací nádrže. Před objektem aktivací bude rozdělovací objekt. 
Do nátoku před rozdělovací objekt bude zaústěn vratný kal, kalová vody ze zahuštění a 
dávkování síranu. 
Dosazovací nádrže 
Budou realizovány dvě nové kruhové  dosazovací nádrže s vyhrnováním kalu do středových 
jímek. Nádrže budou vybaveny strojním zařízením pro stírání dna i hladiny. Odtok vyčištěné 
vody bude odtokovým oběžným žlabem. Na společném odtoku z dosazovacích nádrží bude 
nový měrný objekt. Vratný a přebytečný kal bude odtahován čerpací stanicí umístěnou 
v suterénu provozní budovy. 
Kalové hospodářství 
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Přebytečný aktivovaný kal bude strojně zahušťován na novém zařízení umístěném v objektu 
suterénu provozní budovy. Před zahuštěním bude osazena homogenizační a čerpací jímka 
přebytečného kalu. 
Vyhnívací nádrže budou provedeny beze změn 

 
Kapacity: ČOV pro 7700 EO 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 606 995 m3/r 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1663 m3/d 
maximální denní přítok na ČOV:  2144 m3/d 
přítok na ČOV za deště:       57,75 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:  50,00 l/s 
 
přiváděné znečištění:              
BSK5/d      463 kg 
CHSK/d     845 kg 
NL/d      332 kg 
Nc/d                  87,7 kg 
Pc/d                    4,2 kg 
 
Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu:  
pro EO 7700 

 Přítok 
na ČOV 

Odtok z DN Účinnost Povolení Nařízení vlády 
61/2003 Sb. 

 mg/l mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l 
  průměr max  p m p m 

BSK5 278,4 8,0 20,0 97,1  20 30 25 50 
CHSK 508,1 44,0 90,0 91,3  40 56 120 170 
NL 199,5 16,0 25,0 92,0  25 30 30 60 
N-NH4 34,3 1,0 4,0 97,1  20 25 15 30 
Norg 13,2 2,0 4,0 84,8  nest. nest. nest. nest. 
N-NO3 4,2 15,0 25,0 0,0  nest. nest. nest. nest. 
N-NO2 1,1 1,1 3,0 0,0  nest. nest. nest. nest. 
Ncelk 52,7 19,0 33,0 63,9  nest. nest. - - 
Nanorg 39,6 17,0 29,0 57,1  nest. nest. nest. nest. 
Pcelk 8,5 2,0 3,0 76,5  4 5 - - 
 
S revitalizací kasáren a s ní i související výstavbou bytových jednotek a průmyslové zóny 
bude v této lokalitě vybudována nová kanalizace.  
 
 



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 

 

 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.02 Buškovice 
 

identifikační číslo obce  001632 
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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Buškovice leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. 
Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 325,00 – 365,00 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel s 66 
rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst 
obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Buškovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr 
OK-SK-LN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.1 z  VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 

(393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 500 vodárenské 
soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Buškovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 12 % trvale bydlících obyvatel jsou 
čištěny v domovních mikročistírnách, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány 
v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat kanalizační systém a odvádět odpadní vody na ČOV 
Podbořany. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.03 Dolánky 
 

identifikační číslo obce  006445 
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. Územní plán Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dolánky leží v úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270,00 – 280,00 m n. m. Jedná se 
o obec s 1 trvale bydlícím obyvatelem s 9 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký 
potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dolánky nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. 

××××× 

Obec Dolánky i nadále navrhujeme zásobovat vodou individuálně domovními studnami. 

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dolánky nemá kanalizační systém, odpadní vody do 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Dolánky není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2021navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.04 Hlubany 
 

identifikační číslo obce  012328 
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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hlubany leží v úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00 – 335,00 m n. m. Jedná se 
o obec do 300 trvale bydlících obyvatel s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký 
potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Vzhledem k návaznosti na město Podbořany se 
předpokládá rozvoj v oblasti bydlení a budování průmyslových areálů. V obci jsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hlubany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 
vodovodem OK-SK-LN.007.2 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), 
který je zásobován z přívodního řadu DN 500 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV 
Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil v  s výstupní hodnotou 0,4 MPa nebo je možné 
obec zásobovat z rozvodných řadů obce Podbořany. Na vodovod je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme 
výměnu stávajících azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hlubany má jednotnou kanalizační síť K-LN.006.2-J.C ukončenou ČOV Podbořany 
s odtokem vyčištěné vody do Doláneckého potoka. Odpadní vody od 74 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odváděny na ČOV a od 26 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány 
v septicích  s odtokem do vodoteče. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
ČOV Podbořany je podrobně popsána v kartě 235.01 Podbořany. 

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme přepojit stávající septiky na kanalizaci vyústěnou na ČOV 
Podbořany. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.05 Kaštice 
 

identifikační číslo obce  006446 
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. Územní plán Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kaštice leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba 
je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
273,00 - 278,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 6 rekreačními 
objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
Obec Kaštice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 
vodovodem OK-SK-LN.007.4 z rozvodné sítě obce Podbořany z VDJ Podbořany – 2 x 1500 
m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary 
z ÚV Žlutice. V současné době jsou obyvatelé zásobováni pitnou vodou z domovních studní, 
protože nejsou vybudovány vodovodní přípojky. Vydatnost studní není v  suchém období 
dostatečná. Kvalita vody není pravidelně kontrolována. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Navrhujeme v průběhu let 2012 - 2015 vybudovat vodovodní přípojky k jednotlivým 
nemovitostem v  obci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kaštice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Kaštice není investičně a provozně výhodné budovat novou 
ČOV a kanalizační systém. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.06 Kněžice 
 

identifikační číslo obce  006694 
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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kněžice leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba 
je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
240,00 - 260,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními 
objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kněžice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky 
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.3 z VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 (288,00 / 290,10 m 
n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Vodovodem je 
zásobováno 92 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 8 % je zásobováno individuálně 
domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším 
únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kněžice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou 
nečištěné odpadní vody vypouštěné přímo do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Kněžice není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a 
kanalizační systém. U objektů, které v současné době vypouští nečištěné odpadní vody, 
musí být do roku 2010 vybudovány MČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci 
stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.07 Letov 
 

identifikační číslo obce  012330 
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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Letov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 335,00 – 360,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 150 trvale bydlících obyvatel se 14 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Letov je zásobována vodou z místního vodovodu Letov OK-M-LN.009. Zdrojem vody 
je přívodní řad DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice z VDJ Podbořany – 
2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 88 % trvale bydlících 
obyvatel, zbylých 12 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Letov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Letov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy 
na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících 
septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.08 Mory 
 

identifikační číslo obce  006695 
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. Územní plán Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mory leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
245,00 - 255,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s  12 rekreačními 
objekty. Obcí protéká potok Leska a Třebčický potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mory je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OP-SK-LN.014 
vodovodem OP-SK-LN.014.6 z rozvodné sítě obce Kněžice zásobované z VDJ Sedčice – 
1 x 70 m3 (288,00 / 290,10 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících 
obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je město Podbořany. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mory nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
nečištěné vypouštěny přímo do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Mory není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2010 musí být vybudovány MČOV.  
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.09 Neprobylice 
 

identifikační číslo obce  006447 
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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Neprobylice leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. 
Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 255,00 –265,00 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 3 
rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Neprobylice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky 
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.5 z rozvodné sítě obce Oploty zásobované z VDJ 
Sedčice – 1 x 70 m3 (288,00 / 290,10 m n. m.). Vodovodem je zásobeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Neprobylice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou likvidovány v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Neprobylice není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.10 Oploty 
 

identifikační číslo obce  006696 
kód obce    00010 

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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Oploty leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
243,00 - 260,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním 
objektem. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst 
obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Oploty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky 
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.4 z rozvodné sítě obce Kněžice zásobované z 
VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 (288,00 / 290,10 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 91 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylých 9 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Oploty nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Oploty není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.11 Pšov 
 

identifikační číslo obce  013653 
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, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
3. Územní plán Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Pšov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300,00 – 340,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel cca o 20 %. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pšov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 
vodovodem OK-SK-LN.011.1 z PK Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.), která je 
zásobována z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobeno 
79 % trvale bydlících obyvatel, 21 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně 
domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme 
výměnu azbestocementových potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Pšov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny 
v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Pšov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.12 Sýrovice 
 

identifikační číslo obce  013654 
kód obce    00012 

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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sýrovice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285,00 - 300,00 m n. m. Jedná se o 
obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Obcí protéká Radičeveská 
strouha. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sýrovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 
vodovodem OK-SK-LN.011.2 z PK Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.), která je 
zásobována z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 
74 % trvale bydlících obyvatel, 26 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sýrovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Sýrovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0235 Podbořany 
  .0235.13 Valov 
 

identifikační číslo obce  012332 
kód obce    00013 

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 Podbořany z roku 2002, zpracovatel Humpl a Vaníček Žatec 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Valov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330,00 – 340,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Obcí protéká Valovský potok. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Valov je zásobována vodou z místního vodovodu Valov M-LN.005. Zdrojem vody je 
vodní zdroj Valov, ze kterého se voda čerpá do VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 

(393,00 / 397,50 m n. m.). Na výtlačném řadu je odbočka pro obec Valov, před kterou je 
osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,55 MPa. Vodovodem je zásobováno 100 % 
trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Valov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Valov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.01 Vroutek 
 

identifikační číslo obce  018654 
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. Územní plán z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vroutek leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba 
je tvořena rodinnými a bytovými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
320,00 - 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 2000 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními 
objekty. Obcí protéká potok Podhora a bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
V budoucnu se předpokládá výstavba rodinných domků. Počet obyvatel by měl do roku 2015 
mírně klesat. V obci i blízkém okolí jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vroutek je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 
vodovodem OK-SK-LN.004.1 z VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 (371,50 / 375,50 m n. m.), který je 
zásobován z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. 
Vodovodem je zásobeno 98 % trvale bydlících obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zásobovány individuálně domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá 
požadavků vyhl.376/2000 Sb. na pitnou vodu a jsou překračovány limity pro obsah 
dusičnanů a bakteriologického znečištění. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme 
postupnou výměnu azbestocementových potrubí. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody 
v domovních studních, navrhujeme do roku 2005 napojit obyvatel zásobované vodou z 
domovních studní na vodovod pro veřejnou potřebu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vroutek má splaškovou kanalizační síť K-LN.002-S.C ukončenou ČOV Vroutek 
s odtokem vyčištěné vody do potoka Podhora. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odváděny kanalizačním systémem na ČOV Vroutek, od 22,5 % obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Podbořany a od 22,5 % jsou 
bezodtokové jímky vyváženy na pole. 
 
ČOV Vroutek je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod navrhovaná pro cca 817 EO 
sestává se z mechanického předčištění tvořeného ručně stíranými česlemi, lapákem písku a 
dále z kompaktního biologického stupně tvořeného 3 ks nádrží VHS III/k. V současné době 
jsou v provozu pouze 2 nádrže. Součástí ČOV jsou také dva laminátové kalojemy, provozní 
budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce 
stabilizovaného kalu 878,0 m3/rok, 8,78 t/rok. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV 
Žatec. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      110 100 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       301,6  3,5 
Počet napojených EO      817 
 
Výkonové parametry rok 2002:      m3/r           l/s 
Skutečný přítok         60 267  1,91 
Skutečný počet napojených EO     1035, (811 EO v r. 2003) 
 
Skutečné hodnoty znečištění:     mg/l 
BSK5                                                                             376,0       
CHSK                                               613,0            
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NL                                                               205,0              
N-NH4                                                                   61,0           
Pc                                                                 16,0          
 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0   
CHSK     60,0     
NL     30,0  
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV jsou Severočeská vodárenská společnost a.s Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Navrhujeme do roku 2015 stávající bezodtokové jímky zrušit a napojit na kanalizaci. V roce 
2003 byla zkolaudována kanalizace PVC DN 300 dl. 190 m. Z důvodů nestability ČOV 
(občas kysne), navrhujeme sledování kvality přítoku. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.02 Lužec 
 

identifikační číslo obce  003173 
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 z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lužec leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
365,00 - 375,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními 
objekty a ubytovacím zařízením s kapacitou 55 lůžek. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný nárůst obyvatelstva. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lužec nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních 
studnách neodpovídá požadavků vyhl.376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány 
stanové limity pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je 
dostatečná. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lužec není investičně výhodné budovat nový vodovod. 
Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou 
vodou navrhujeme balenou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lužec nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lužec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.03 Mlýnce 
 

identifikační číslo obce  003174 
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. Územní plán z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mlýnce leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale 
bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do 
povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst trvale 
bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti a to převážně v zemědělství. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mlýnce je zásobována vodou z místního vodovodu Mlýnce OK-M-LN.003 z přívodního 
řadu DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční 
ventil s výstupním tlakem 0,4 Mpa. Na vodovod je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, 
5 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mlýnce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice a od 45 % trvale 
bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Mlýnce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.04 Mukoděly 
 

identifikační číslo obce  018155 
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 z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mukoděly leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. 
Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Jedná se o ryze chalupářskou obec 
se zbytky objektů sloužících k zemědělské výrobě. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
320,00 – 340,00 m n. m. Jde o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. 
Trvale bydlící obyvatelé jsou převážně důchodového věku. Obcí protéká potok Blšanka. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mukoděly nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda 
v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl.376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde 
překračovány limity obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je 
dostatečná. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Mukoděly není investičně výhodné budovat nový vodovod. 
Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou 
vodou navrhujeme balenou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mukoděly nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových a vyváženy na ČOV Údlice. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Mukoděly není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.05 Skytaly 
 

identifikační číslo obce  014922 
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. Územní plán z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Skytaly leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 400,00 – 415,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Skytaly nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních 
studnách neodpovídá požadavků vyhl. 376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány 
hodnoty obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je dostatečná. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Skytaly není investičně výhodné budovat nový vodovod. 
Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou 
vodou navrhujeme balenou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Skytaly nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Údlice. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Skytaly není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.06 Vesce 
 

identifikační číslo obce  003175 
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 z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vesce leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 365,00 – 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících 
obyvatel se 7 rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do povodí řeky 
Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vesce nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních 
studnách neodpovídá požadavků vyhl. 376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány 
hodnoty obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je dostatečná. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vesce není investičně výhodné budovat nový vodovod. 
Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou 
vodou navrhujeme balenou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vesce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vesce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.07 Vidhostice 
 

identifikační číslo obce  018156 
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 z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vidhostice leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. 
Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 335,00 – 340,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 16 
rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst trvale bydlících obyvatel. 
V obci jsou pracovní příležitosti a to převážně v zemědělství. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vidhostice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 
vodovodem OK-SK-LN.004.2 z rozvodné sítě obce Vroutek zásobované z VDJ Vroutek – 
1 x 150 m3 (371,50 / 375,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 
vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 61 % trvale 
bydlících obyvatel, 39 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z domovních 
studní. Majitelem vodárenského zařízení je Obec Vroutek a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 2001 bez provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vidhostice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice a od 30 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vidhostice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4210.0236 Vroutek 
  .0236.08 Vrbička 
 

identifikační číslo obce  014923 
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. Územní plán z roku1993, zpracovatel Urbanistický atelier Teplice - Ing. Olžbut 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vrbička leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 430,00 – 445,00 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel s 9 rekreačními objekty. Obcí protéká Vrbičský potok. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou pracovní 
příležitosti a to v zemědělství. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrbička nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních 
studnách neodpovídá požadavků vyhl. 376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány 
hodnoty obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je dostatečná. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vrbička není investičně výhodné budovat nový vodovod. 
Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou 
vodou navrhujeme balenou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODPADNÍCH VOD 

Obec Vrbička nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Údlice. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vrbička není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových 
jímek. 
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