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

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

 

 CZ042.3506.4211.0237 Bechlín 
  .0237.01 Bechlín 
 

identifikační číslo obce  000147 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bechlín leží východně od Roudnice nad Labem u hranic okresu Litoměřice. Jedná se o 
obec do 700 trvale žijících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je 
rodinnými domky, poměrně soustředěná venkovského charakteru se zemědělstvím (ZDV 
Podřipsko - Bechlín). Je zde 23 rekreačních objektů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
180 - 250 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Severně od obce protéká bezejmenná 
vodoteč, je zde jedna vodní plocha a požární nádrž. Svým územím plně zasahuje do 
CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bechlín je zásobována ze skupinového vodovodu Bechlín (SK-LT.013.1). Zdrojem 
vody je vrt Předonín s výtlačným potrubím DN 150 do úpravny vody s akumulací 2x 400 m3 - 
VDJ Bechlín ÚV AKU (209,20/204,80). Z tohoto vodojemu je voda výtlačným potrubím DN 
150 přiváděna do vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. 
je zdroj nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. 
Do obce Bechlín je voda přiváděna zásobním řadem DN 150. Zásobní síť pokrývá celé 
zastavěné území obce, zásobuje 36% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni 
individuelně pomocí studní. Množství vody ve studních je z části dostatečné, kvalita vody 
není dobrá (bakteriologické znečištění). 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 
(247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 
l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z 
HDPE délky 5,200 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Bechlín je oddílná splašková kanalizace (K-LT.002.1-S.C) zakončená ČOV. Na 
veřejnou kanalizaci je v současné době napojeno cca 51% obyvatel. Stoková síť je 
gravitační, spadající do třech povodí, je navržena z PVC trub DN 300. Splaškové vody je 
nutné přečerpávat ze severozápadního okraje obce (ČS 1). Další přečerpání je na jižním 
okraji obce (ČS 2) a u ČOV (ČS 3). Výtlačné řady splašků jsou z PVC trub DN 100. 
Splaškové vody jsou přivedeny na ČOV umístěné v nejnižší části obce Bechlín. Individuelně 
jsou likvidovány splaškové vody v septicích 49%, jejichž přepady zasakují do terénu. Na 
ČOV Bechlín jsou čištěny odpadní vody i z místní části Předonín. 
Kanalizace je majetkem SVS a.s., ČOV je majetkem obce Bechlín. Provozovatelem 
kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Bechlín do recipientu – 
bezejmenná vodoteč v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím 
OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 24.4.1997, pod čj. 
231.2/1847/97/ŽP 
 
Q = 43 520 m3/r 
BSK5 = 30 mg/l 
NL = 35 mg/l 
 
Projektované parametry: 
795 EO 
Q = 1,40 l/s = 43 520 m3/rok 
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Přítok:  BSK5 = 400 mg/l 
  NL = 367 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 18 mg/l 
  NL = 18 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
380 EO 
Q = 1,19 l/s = 37 428 m3/r 
Přítok:  CHSK = 507 mg/l 
  BSK5 = 222 mg/l 
  NL = 270 mg/l 
  
Odtok:  CHSK = 82 mg/l 
  BSK5 = 22 mg/l 
  NL = 27 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 1 t/r – odvoz na ČOV Roudnice nad Labem nebo Litoměřice. 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CNP 120 
s kapacitou Q = 121 m3/den a BSK5 = 47,7 kg/den. Tato čistírna je řešena ve dvoulinkovém 
provedení s diskontinuálním průtokem a kontinuálním procesem denitrifikace. 
Odpadní vody přitékají do čerpací stanice, kterou jsou přečerpávány na objekt hrubého 
předčištění. Zde se odpadní vody předčišťují na jemných strojně stíraných česlích. 
Takto předčištěné odpadní vody natékají do některé z dvojice víceúčelových nádrží, v nichž 
dochází k cyklickému střídání procesu denitrifikace, nitrifikace, separace kalu a následného 
vypouštění vyčištěných odpadních vod. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje v obou 
nádržích (o pracovním objemu 2 x 120 m3) systém jemnobublinné aerace. Přebytečný kal se 
odčerpává podle potřeby do uskladňovacích nádrží o objemu 108 m3. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt osazený Thomsonovým 
přepadem do bezejmenné vodoteče. 
 
Dešťová kanalizace pochází ze sedmdesátých let. Jedná se o zatrubněnou vodoteč, která 
dříve protékala obcí. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků 
do bezejmenné vodoteče nebo vsakuje do terénu. 

××××× 

V obci Bechlín je stávající splašková kanalizace, která po dobudování chybějících přípojek 
bude odvádět splaškové vody od 100 % obyvatel. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující do 
roku 2006. V roce 2007 bude nutno změnit cyklus nádrží z důvodu zvýšení kapacity čistírny 
na 131,5 m3/den. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách a kal z ČOV budou likvidovány na 
čistírně odpadních vod města Roudnice nad Labem nebo Litoměřice. 
Po uvedení kanalizačních přípojek do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících 
septiků. 
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 CZ042.3506.4211.0237 Bechlín 
  .0237.02 Předonín 
 

identifikační číslo obce  000149 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
6. Projekt ” Kanalizace Předonín” – dokončeno v roce 1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Bechlín - Předonín leží východně od Roudnice nad Labem u hranic okresu 
Litoměřice. Trvale zde žije do 420 obyvatel, je zde 17 chat využívaných pro rodinnou 
rekreaci a penzióny s 15 lůžky. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba rodinnými 
domky je poměrně soustředěná venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 166 - 178 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Předonín 
patří do CHOPAV Severočeská křída. Severovýchodním směrem 200 m od zástavby 
protékají 2 místní vodoteče, jsou zde tři vodní plochy a meliorační kanály. Nepředpokládá se 
rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Bechlín - Předonín je zásobována ze skupinového vodovodu Bechlín (SK-
LT.013.2). Zdrojem vody je vrt s výtlačným potrubím DN 150 do úpravny vody s akumulací 
2x 400 m3 - VDJ Bechlín ÚV AKU (209,20/204,80). Z tohoto vodojemu je voda potrubím DN 
150 přiváděna do obce. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. Zásobní síť DN 80 a DN 100 pokrývá celé zastavěné území obce. Na 
vodovod je napojeno 34% obyvatel. 
Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Množství vody ve studních je 
z části dostatečné, kvalita vody není dobrá (bakteriologické znečištění). 
Vodovod je v majetku obce Bechlín, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 
(247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 
l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z 
HDPE délky 5,200 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Bechlín - Předoníně je vybudována kanalizační síť (K-LT.002.2-S.C), na 
kterou je napojeno cca 20% obyvatel a je zaústěna na ČOV Bechlín. Oddílná splašková 
kanalizace je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Součástí 
kanalizační sítě je i sedm čerpacích stanic a výtlačné řady DN 50 – DN 100. Z centrální 
čerpací stanice jsou odpadní vody přečerpávány společně do kanalizační sítě Bechlína. 
52% obyvatel má bezodtokové jímky s následným vyvážením na pole, dále jsou splaškové 
vody likvidovány v septicích, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (18%) nebo jsou 
zaústěny do vodoteče (10%). 
V obci je stoka dešťové kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče, tekoucí do 
Račického kanálu. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do 
místní vodoteče nebo vsakována do terénu. Kanalizace je majetkem obce Bechlína a 
provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Pro výhledové řešení je nutné zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci. 
Uvedení kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a žump. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0238 Brzánky 
  .0238.01 Brzánky 
 

identifikační číslo obce  007873 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Brzánky leží západně od Štětí na pravém břehu Labe. Jedná se o malou obec do 90 
trvale žijících obyvatel, je zde 19 chat využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Nepředpokládá se nárůst obyvatel.  
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 151 – 180 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, 
které cca 300 m jižně protéká, vodní nádrž se zde nenachází. Svým územím zasahuje do 
CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Brzánky jsou zásobovány z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-
SK.LT.012.19), konkrétně jeho provozní částí Malešov, náležící do vodovodního tlakového 
pásma vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60). Z tohoto tlakového pásma jsou 
zásobovány sídelní lokality Hošťka, Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Vetlá, Záhoří, Kyškovice, 
Brzánky. 
Do Brzánek je prodloužen řad PVC 150 – 100 z Vetlé. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné 
území obce, zásobuje 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Brzánky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků odtékají z 30% 
do dešťové kanalizace, z 10% do povrchových vod a ze 60% zasakují do terénu. 
V části obce je dešťová kanalizace vybudovaná postupně v sedmdesátých letech. Je z 
betonových trub DN 600. Má mírný spád a pro odvádění dešťových vod plně vyhovuje. V 
současnosti jsou však do této kanalizace napojeny přepady ze septiků. Majitelem kanalizace 
je obec Brzánky. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí a vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0239 Bříza 
  .0239.01 Bříza 
 

identifikační číslo obce  001508 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní studie z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bříza leží u jižních hranic okresu (zároveň hranice Ústeckého kraje). Jedná se o obec 
do 360 trvale žijících obyvatel s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Předpokládá 
se mírný nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se 
zemědělstvím (Astur a.s. Straškov-Vodochody). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 226 – 
247 m n.m. Obec je bez recipientu. Mimo obec (2 km) se nachází Čepel. Svým územím 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bříza je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice 
nad Labem (OZ-SK.LT.010.17), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje 
Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé úpravny vody 
Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC 200 přes Račiněves do věžového 
vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod pokračuje řadem PVC 150 do 
Břízy. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 91% obyvatel. Ostatní obyvatelé 
jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Systém zásobení Břízy se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
Dále navrhujeme rozšířit stávající akumulaci pro zásobené obce o věžový vodojem Bříza II. 
100 m3. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V roce 2002 probíhala výstavba kanalizační sítě (K-LT.021.4-S.C) DN 250 z korugovaného 
PVC délky 1,638 km, DN 300 z korugovaného PVC délky 1,393 km s odvedením 
splaškových vod na ČOV Straškov–Vodochody (10%). Výstava byla dokončena v roce 2003. 
Splaškové vody jsou dále zachycovány v bezodtokových jímkách (40%), odtud se vyvážejí 
na zemědělsky využívané pozemky a v septicích s přepadem do kanalizace (50%). 
Kanalizace je v majetku obce Bříza a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
V obci jsou tři stoky dešťové kanalizace. Pocházejí z přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let, jsou z betonových trub DN 500, bez šachet, ve špatném stavu prakticky nefunkční. Jejich 
vyústění je na dvou místech, jednou do rybníčku na návsi a podruhé do silničního příkopu.  
Od stávajícího stavu nebyla zjištěna žádná dokumentace.  
Dešťové vody jsou dále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
vsakovány do terénu.  

××××× 

V obci Bříza je nutné zvýšit počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Zároveň 
budou rušeny bezodtokové jímky a septiky. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.01 Budyně nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  001561 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Budyně nad Ohří z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
8. Provozní řád ČOV Budyně nad Ohří 
9. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Budyně nad Ohří leží v jižní části litoměřického okresu na pravém břehu Ohře, 
západně od Roudnice nad Labem. Jedná se o město do 1200 trvale žijících obyvatel, se 124 
objekty sloužícími pro rodinnou rekreaci a hotelem s 20 lůžky. Na historické jádro města 
včetně areálu hradu navazují bezprostředně plochy obytné zástavby a dále větší průmyslové 
závody. Urbanizované plochy jsou doplněny zahrádkami, záhumenky, ze západu komplexem 
lužních lesů a směrem k Libochovicím odchovnou bažantů. Tyto plochy tvoří přechod mezi 
intenzivně využívanou zemědělskou krajinou a sídlem. Zástavba městečka je soustředěná. 
Prioritou tohoto území je zemědělská výroba a lesnictví. Přímo ve městě jsou hlavní 
průmyslové závody – Bonex Praha a.s. (barevna, úpravna úpletů), ETZ (výroba el. 
rozvaděčů), SEGNOR (kovovýroba), BUST (stavební dvůr) a drobné provozovny.  
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 158 – 176 m n.m. Území náleží do povodí řeky Ohře. 
Obcí protéká Malá Ohře, Mšenský a Hvíždělecký potok a nachází se zde požární nádrž. 
Svým územím Budyně zasahuje částečně do CHOPAV Severočeská křída, plně do PR 
Myslivna, leží v území Přírodního parku Dolní Poohří a v ochranném pásmu vodního zdroje. 
Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst obyvatel. V přibližně 5 lokalitách je 
územním plánem navržena výstavba cca 90 rodinných domků. 
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Budyně nad Ohří je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.3), který 
zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV 
Brníkov. Konkrétně jeho provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad 
Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku, Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního 
tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17). 
Obec Budyně nad Ohří je napojena z vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17) 
řadem DN 200. V Budyni  nad Ohří je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s 
napojením 91% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Vlastní zásobování pitnou vodou má závod SEGNOR. Závod kryje potřebu pitné i užitkové 
vody z vlastního zdroje situovaného v areálu závodu s kapacitou 700 l/min., odběr 400 000-
700 000 l/den. Surová voda je čerpána z vrtu přímo v úpravně. Je zde dvoustupňová tlaková 
rychlofiltrace s předchlorací do vrtu a s reakční nádrží před filtry. Pro případ havárie je 
přípojka na vodovod pro veřejnou potřebu. 
Užitkový vodovod s odběrem technologické vody z řeky Ohře má závod BONEX s vlastní 
čerpací stanicí, úpravnou vody a akumulací 1100 m3. Rovněž ETZ má vlastní zdroj užitkové 
vody s vydatností cca 800 l/min., odběr 30000 l/den. 

××××× 

Systém zásobení Budyně nad Ohří se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Budyni nad Ohří je jednotná kanalizace (K-LT.006-J.C) s přečerpáváním splaškových vod 
z povodí u trati ČD do hlavního povodí kanalizační sítě obce. Původní síť z betonových, 
kameninových a azbestocementových trub DN 300 – 1000, betonovaných vejčitých stok 
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400/750 a zděných obdélníkových kanálů, byla doplněna stokami z PVC DN 250, DN 300, 
DN 400 a hlavní stokou DN 1200 z betonových trub, vedoucí na čistírnu odpadních vod, 
dokončenými v roce 1996. Z čerpací stanice odpadních vod u trati ČD, jejíž parametry se 
nepodařilo zjistit, jsou splaškové vody čerpány výtlačným řadem DN 100, z HDPE trub. V 
současné době kanalizační síť odkanalizovává převážnou část obce. Dnes je 64% 
odpadních vod odváděno na ČOV, 19% je likvidováno v septicích s přepady odvedenými do 
povrchových vod, 11% zaústěním do jednotné nečištěné kanalizace (K-LT.007-J.N) 
s výústmi do povrchových vod, konkrétně jsou evidovány 3 výusti – ul. Ostrovní do Malé 
Ohře, ul. Slánská do Mšenského potoka a ul. Slánská do Hvížďaleckého potoka. 
K vypouštění je vydáno povolení. V bezodtokových jímkách je zachycováno 6% odpadních 
vod s odvozem splašků na ČOV Budyně nad Ohří. Kanalizace je v majetku města Budyně 
nad Ohří a SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
ČOV je v majetku SVS a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Rozhodnutí o vypouštění vydal: MÚ Roudnice OŽP 1402/2003/ŽP/J-6 
Q = 165 000 m3/r 
CHSK = 60 mg/l 
BSK5 = 15 mg/l 
NL = 20 mg/l 
Platnost: od 11/2003 do 12/2012 
 
Čistírna odpadních vod je vybudovaná v roce 1996. Slouží pro čištění odpadních vod z 
Budyně nad Ohří a výhledově se počítá s napojením místních částí Břežany nad Ohří, 
Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudníček, Vrbka a obce Přestavky. 
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 3500 EO 
v současnosti využívanou z cca 2/3, Q = 433 m3/den a BSK5 = 258,4 kg/d. Jedná se o 
čistírnu se systémem nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací a anaerobní 
zónou. Čistírna odpadních vod Budyně nad Ohří je projektovaná jako trojlinková, v 
současnosti jsou technologicky vybaveny pouze dvě linky. 
Odpadní vody jsou přiváděny jednotnou kanalizací do čerpací stanice přes lapák štěrku, ve 
kterém se zachytí štěrk a hrubé nečistoty. Zachycený materiál je odstraňován do kontejneru 
na tuhý odpad. Z lapáku štěrku teče voda přes odlehčovací komoru do čerpací stanice, ve 
které jsou osazena ponorná kalová čerpadla přečerpávající odpadní vody na vlastní čistírnu. 
Mechanický stupeň čistírny tvoří strojně stírané česle a vertikální lapák písku. Česle jsou 
dimenzovány na maximální průtok 5x Q24, zachycené shrabky jsou lisovány lisem a odtud 
dopravovány do kontejneru na shrabky. V případě odstávky strojně stíraných česlí jsou v 
provozu ručně stírané česle. Po průchodu česlemi je odpadní voda přiváděna do vertikálního 
lapáku písku, kde se zachytí písek. Zachycený písek se mamutkou odvádí do kontejneru s 
perforovaným dnem pokrytým geotextilií. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody v množství nepřesahujícím 3x Q24 přitékají 
gravitačně přes rozdělovací objekt na jednotlivé biologické linky. Vyšší průtoky jsou 
odlehčovány do dešťové zdrže. 
V současnosti tvoří biologický stupeň dvě linky biologického čištění. Každá linka se skládá ze 
selektoru, denitrifikační nádrže, nitrifikační nádrže a dosazovací nádrže. Pro každou 
biologickou linku slouží zásobní nádrž kalu. 
Odpadní voda přitéká z rozdělovacího objektu do selektorových nádrží. V selektorech se 
předčištěná voda smísí a promíchává s aktivovaným kalem, který je recirkulován z 
dosazovací nádrže. Každá selektorová komora je vybavena středobublinným aeračním 
elementem. Aktivační směs po průchodu selektorory přitéká do anoxických denitrifikačních 
nádrží, kde je pouze promíchávána ponornými míchadly umístěnými v každé denitrifikační 
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nádrži. Míchadla jsou ovládána automaticky pomocí časového spínače, který zabezpečuje 
střídání fází promíchávání a nemíchání anoxické směsi. Po průchodu denitrifikačními 
nádržemi je přiváděna aktivační směs do nitrifikačních nádrží. Aktivační směs je zde 
provzdušňována a promíchávána jemnobublinnými pneumatickými aeračními elementy.  
K separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody slouží vertikální dosazovací nádrže.  
Usazený aktivovaný kal se ze dna dosazovacích nádrží buď recirkuluje zpět do oxických 
selektorů, kde je znova zapojen do procesu aerobních čištění nebo se odtahuje do 
zásobních nádrží kalu. Pro přečerpávání kalu jsou v dosazovacích nádržích instalovány 
mamutky. Plovoucí pěna a jiné plovoucí nečistoty jsou z hladiny dosazovacích nádrží stírány 
pneumaticky a mamutkou přečerpávány do zásobní nádrže kalu nebo zpět do selektorových 
nádrží. 
Vyčištěná voda je přes přepadovou hranu dosazovací nádrže, chráněnou nornou stěnou, 
gravitačně odváděna do objektu na měření průtoku a odtud do recipientu.  
Přebytečný aktivovaný kal definovaný jako podíl recirkulovaného kalu se pravidelně odtahuje 
ze systému do zásobní nádrže kalu, kde je obsah promícháván a provzdušňován 
středobublinnými aeračními elementy. V zásobních nádržích se dokončuje proces aerobní 
stabilizace kalu a kal se zahušťuje.  
Zahuštěný kal se odváží na konečné zpracování na ČOV Roudnice nad Labem nebo ČOV 
Litoměřice.  
V obci mají dva podniky vlastní ČOV - BONEX a SEGNOR. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí. Dále obcí protéká zatrubněná 
vodoteč (bývalý mlýnský náhon), se zaústěním do říčky Malá Ohře.  

××××× 

V Budyni nad Ohří je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z plastových 
kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 3,190 km, čímž bude odkanalizována téměř celá 
obec a podchyceny stávající vyústi jednotné kanalizace se zaústěnými přepady ze septiků. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
Na čistírnu Budyně nad Ohří budou ještě přiváděny splaškové vody z místních částí Břežany 
nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudníček, Vrbka a obce Přestavky. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po 
celé sledované období do roku 2015. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.02 Břežany nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  001497 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Územní plán Budyně nad Ohří z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Budyně nad Ohří – Břežany nad Ohří leží v jižní části litoměřického okresu 
na levém břehu řeky Ohře, severně od Budyně nad Ohří. Trvale zde žije do 150 obyvatel, 
113 chat je využíváno pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské 
výšce 160 – 180 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, která zde protéká. Břežany leží v 
Přírodním parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Břežany nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.19), 
který zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje 
ÚV Brníkov. Provozní část Libochovice zásobuje: Libochovice, Poplze, Dubany, Křešín, 
Levousy, Radovesice, Žabovřesky nad Ohří, Břežany nad Ohří, Klapý. Jmenované sídelní 
lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemů Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a 
Hazmburk 2x 400 m3 (211,30/207,14). 
Obec Břežany nad Ohří je napojena na rozvodnou síť Libochovic řadem DN 150, přes obce 
Radovesice a Žabovřesky. V Břežanech je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci. 
Dnes je napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Břežan nad Ohří se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Budyně nad Ohří - Břežanech není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány z 50% v 
septicích s přepady odtékajícími do povrchových vod, z 20% v septicích s přepady 
vsakujícími do podpovrchových vod. Dále jsou z 10% zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Budyně nad Ohří do vzdálenosti cca 2 km a z 20% v 
bezodtokových jímkách odtud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a dále 
do Ohře nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části obce Budyně nad Ohří - Břežanech nad Ohří je uvažováno s výstavbou nové 
kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,660 km bude vybudována z 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 
0,210 km. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,170 km do kanalizační sítě obce Budyně nad 
Ohří a odtud pak budou odváděny k likvidaci na centrální ČOV. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.03 Kostelec nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  014179 
kód obce    0003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán oblasti Budyně nad Ohří z roku 1994, zpracovatel Severoprojekt Ústí nad 

Labem 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Budyně nad Ohří - Kostelec nad Ohří leží jihovýchodně od Libochovic na 
pravém břehu Malé Ohře. Trvale zde žije do 90 obyvatel a je zde 33 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Předpokládá se pouze mírný nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 160 – 185 m n.m., 
zástavbou protéká místní potok, nachází se zde požární nádrž. Svým územím Kostelec nad 
Ohří nezasahuje do CHKO České středohoří, pouze částečně zasahuje do PR Myslivna, leží 
v Přírodním parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kostelec nad Ohří je zásobován ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.4), který 
zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV 
Brníkov. Provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni 
nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17). 
Na přiváděcím řadu do vodojemu Roudníček 400 m3 je odbočka DN 50 do vodojemu s 
čerpací stanicí Roudníček 50 m3 (226,50/225,25). Z tohoto vodojemu je voda dopravována 
zásobním řadem DN 100 do Kostelce nad Ohří. Dnes je z veřejného vodovodu zásobeno 
94% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Kostelce nad Ohří se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Budyně nad Ohří - Kostelci nad Ohří není v současnosti vybudovaný 
systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od obyvatel jsou zachycovány z 50% v septicích 
s přepady odtékajícími do povrchových vod, z 30% v septicích s přepady vsakujícími do 
podpovrchových vod. Dále jsou z 10% zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na ČOV Budyně nad Ohří a z 10% v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad 
Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením přes 
kanalizační systém místní části Roudníček na kanalizační systém Budyně nad Ohří a 
likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je již na připojení místních části 
dimenzována. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.04 Nížebohy 
 

identifikační číslo obce  010470 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Projektová dokumentace vodovodu pro ÚR z roku 1999, zpracovatel Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., ÚP Liberec 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Splašková kanalizace a společná ČOV Nížebohy – Přestavky, zadávací studie, 10/1991, 

Severoprojekt, Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Budyně nad Ohří - Nížebohy leží v jižní části litoměřického okresu, západně 
od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 160 obyvatel, 44 objektů je využíváno pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, leží v 
zemědělské oblasti, rozkládá se v nadmořské výšce 178 – 215 m n.m., náleží do povodí řeky 
Ohře, je zde požární nádrž. Obec je bez recipientu. Svým územím Nížebohy zasahují do 
CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Vyskytl se zájemce o 
rozsáhlejší výstavbu nad obcí, předpokládá se tedy nárůst obyvatelstva. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Nížebohy jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Roudnice (OZ-SK.LT.010.19) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi 
Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem 
přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - 
nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda 
přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z vodojemu jsou 
zásobeny gravitačně, zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 97% 
obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Nížeboh se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Budyně nad Ohří - Nížebohy není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, 
jejichž přepady odtékají do povrchových vod (30%), do dešťové kanalizace (32%) a nebo 
zasakují do podpovrchových vod (18%). Dále jsou splaškové vody zachycovány v 
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (10%) a na 
ČOV Budyně nad Ohří (10%) do vzdálenosti cca 6 km. 
V Nížebohách jsou dvě stoky dešťové kanalizace vedoucí z obou stran silnice Budyně nad 
Ohří - Roudnice nad Labem. Do levé z nich jsou zaústěny přepady ze septiků, pravá 
pravděpodobně slouží pouze pro odvádění dešťových vod. Obě stoky jsou z betonových trub 
DN 400, v dobrém stavu, částečně zanášeny, zůstávají však funkční. Končí na okraji obce, 
kde jsou zaústěny do silničních příkopů. Majetkové vztahy dešťové kanalizace nejsou 
vyřešeny. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče 
a nebo se vsakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně 
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nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV 
Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je v této místní části uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,660 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250. 
Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační systém Budyně nad Ohří s likvidací 
odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je již na připojení místních částí 
dimenzována. 
Nebo jako další varianta budou odpadní vody odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,400 km do kanalizační sítě obce Přestavlky. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.05 Písty 
 

identifikační číslo obce  012104 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Urbanistická studie z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. H. Vrchlavská 
5. Projekt, ZS Písty vodovod a kanalizace z roku 1994 
6. Projekt vodovodu Písty, TOHAMA - T. Hauptmann, Litoměřice, 12/1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Budyně nad Ohří - Písty leží v jižní části litoměřického okresu na pravém 
břehu řeky Ohře. Trvale zde žije do 120 obyvatel, je zde 70 chat a 30 lůžek v kempu. 
Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru v lesnatém kraji. Je zde drobné zemědělství a soukromá zemědělská výroba s 
cca 10 zaměstnanci. Písty se rozkládají v nadmořské výšce 156 – 160 m n.m., náleží do 
povodí řeky Ohře, obcí protéká místní vodoteč a jsou zde vybudované meliorační kanály. 
Svým územím Písty plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 
vodního zdroje. Písty leží v Přírodním parku Dolní Poohří. Prakticky celá zástavba leží v 
zátopové oblasti řeky Ohře v úrovni Q5 – Q10 a proti přívalové vodě je chráněno masivem 
lužního lesa. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V roce 2002 byla místní část Písty bez vodovodní sítě. Od roku 2003 jsou Písty zásobovány 
ze skupinového vodovodu Libochovice potrubím DN 63 z HDPE délky 0,911 km, DN 90 z 
HDPE délky 3,053 km převážně z hlavního zdroje ÚV Brníkov. Konkrétně jeho provozní část 
Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, Vrbku a Písty. 
Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Roudníček 2x 
400 m3 (227,30/223,17). 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Pístů se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Budyně nad Ohří - Pístech není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají 
do povrchových vod (40%) a zasakují do podpovrchových vod (30%). Dále jsou splaškové 
vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky (20%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10%), do vzdálenosti cca 5 km.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad 
Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením na 
kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, 
která je na připojení místních částí dimenzována. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.06 Roudníček 
 

identifikační číslo obce  014180 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Budyně nad Ohří z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Budyně nad Ohří - Roudníček leží v jižní části litoměřického okresu, 
jihovýchodně od Libochovic. Trvale zde žije do 90 obyvatel, je zde 24 chat. Předpokládá se 
stagnace obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se 
v nadmořské výšce 166 – 190 m n.m., protéká zde Mlýnský potok. Svým územím Roudníček 
zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů pro Libochovice a ochranného 
pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně II. stupně. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Roudníček je zásobován ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.16), který 
zásobuje Libochovice – Mšené - lázně – Budyni nad Ohří převážně z hlavního zdroje ÚV 
Brníkov. Provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni 
nad Ohří, Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
vodojemu Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17). 
Místní část Roudníček je napojena odbočkou na přívodním řadu DN 250 z vodojemu 
Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17) do Budyně nad Ohří. Přívodní řad pro Roudníček je 
DN 100. Zásobní síť je vybudovaná kompletně v celé obci s napojením 90% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Roudníčku se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Budyně nad Ohří - Roudníček není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají 
do povrchových vod (60%) nebo zasakují do podpovrchových vod (21%). Dále jsou 
splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky (9%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10%).  
Celou obcí prochází zatrubněný potok. Do něho jsou napojeny dvě kratší stoky pro odvod 
dešťových vod, jedna (východní) navíc podchycuje vývěr podzemní vody. Stoky jsou funkční, 
pouze částečně zanesené. Dešťové stoky jsou v majetku obce Budyně nad Ohří, zatrubněný 
potok je v majetku Státní meliorační správy, ÚP Litoměřice. Zbývající dešťové vody jsou 
odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad 
Labem. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením 
společně s místní částí Kostelec nad Ohří na kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací 
odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, která je na připojení místních částí dimenzována. 
Přivaděč do Budyně nad Ohří bude zajišťovat také likvidaci odpadních vod z rozvojové 
plochy k bydlení na spojnici Roudníčka a Budyně nad Ohří. 
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 CZ042.3506.4211.0240 Budyně nad Ohří 
  .0240.07 Vrbka 
 

identifikační číslo obce  014181 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Územní plán Budyně nad Ohří z roku 1997, zpracovatel Ing.arch. P. Ponča 
5. Projekt vodovodu Vrbka, zpracovatel VOD-KA, Lidická 18, Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Budyně nad Ohří - Vrbka leží jižně od Budyně nad Ohří. Trvale zde žije do 
100 obyvatel, 29 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se pouze mírný 
nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v lesnatém 
kraji. Je zde drobné zemědělství a závod ZEPOS Radovesice. Vrbka se rozkládá v 
nadmořské výšce 164 – 190 m n.m., zástavbou protéká Mšenský potok. Svým územím 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů 
Mšené - lázně I. a II. stupně. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Budyně nad Ohří - Vrbka je napojena na skupinový vodovod Libochovice 
(SK-LT.017.13). Hlavní zdroj je převážně ÚV Brníkov. Skupinový vodovod Libochovice 
provozní část Budyně nad Ohří zásobuje: Roudníček, Kostelec nad Ohří, Budyni nad Ohří, 
Vrbku a Písty. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu 
Roudníček 2x 400 m3 (227,30/223,17). Z veřejného vodovodu je zásobeno 90% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace 
a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Budyně nad Ohří – Vrbka není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž 
přepady odtékají do povrchových vod (30%) a zasakují do podpovrchových vod (30%). Dále 
jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odtud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky (30%) a na ČOV Budyně nad Ohří (10% ), do vzdálenosti 
cca 5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně 
nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Likvidace kalu bude na ČOV Roudnice nad 
Labem. 
Výhledově po roce 2015 je plánováno vybudování splaškové kanalizace s napojením na 
kanalizační systém Budyně nad Ohří a likvidací odpadních vod na ČOV Budyně nad Ohří, 
která je na připojení místních částí dimenzována. 
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 CZ042.3506.4211.0241 Ctiněves 
  .0241.01 Ctiněves 
 

identifikační číslo obce  001806 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Ctiněves z roku 1993, zpracovatel Ing. arch. M. Kabele 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Ctiněves – kanalizace, dokumentace pro stavební povolení, z roku 2002, VAK-KAN spol. 

s r.o., Teplice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Ctiněves se nachází v krajinném celku v jižní části okresu Litoměřice, nazývaném 
Podřipsko. Na západě sousedí s obcí Mnetěš, na jejímž katastru je celý masiv hory Říp. 
Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty využívanými pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s historickým jádrem a 
přírodním prostředím Podřipska. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 228 – 250 m n.m., 
zástavbou protéká Vražkovský potok, je zde vodní nádrž. Svým územím Ctiněves plně 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze narůst počtu obyvatel. Je plánována výstavba 
cca 30 rodinných domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Ctiněves je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad 
Labem (OZ-SK-LT.010.3), jeho provozní části Podřipsko. Vodovod Podřipsko zásobuje: 
Krabčice, Rovné, Vesce, Ctiněves, Černouček a Horní Beřkovice. Pro jmenované lokality je 
voda z vodojemu Hostěraz 2x 650 m3 (247,72/242,81) čerpána výtlačným řadem z litiny DN 
150 do místních vodojemů. 
Ctiněves náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06). 
Z vodojemu Říp vede přes Ctiněves přiváděcí řad do vodojemu Horní Beřkovice. Na tento 
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hlavní řad je napojena vodovodní síť pro obec. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území 
obce, zásobuje 90% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Ctiněves není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (44%), odkud se vyvážejí 
na zemědělsky využívané pozemky nebo v septicích s přepady vyústěnými do povrchových 
vod (36%) a nebo zasakujícími do terénu (20%). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Ctiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,986 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 300. 
Součástí kanalizační sítě jsou 3 čerpací stanice, ČS (Q 2,6 l/s, H 15 m) s výtlakem DN 80 
z tlakového PVC délky 0,153 km, ČS (Q 2,6 l/s, H 10 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC 
délky 0,187 km, ČS (Q 2,6 l/s, H 26 m) s výtlakem DN 80 z tlakového PVC délky 0,055 km. 
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Odpadní vody budou společně s obcí Černouček odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 
1,250 km přes kanalizační sítě obcí Mnetěš a Vražkov do kanalizační sítě obce Straškov a 
odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4211.0242 Černěves 
  .0242.01 Černěves 
 

identifikační číslo obce  002009 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černěves včetně samoty Vyšecko leží severně od Roudnice nad Labem na pravém 
břehu řeky Labe. Jedná se o obec do 220 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty využívanými 
pro rodinnou rekreaci. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, v zemědělské oblasti. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 
160 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které západně od obce protéká. V obci se nachází 
menší vodní nádrž. Obec je bez recipientu. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV 
Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Černěves je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.014). Na vodovodním 
přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do hlavního 
vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 
m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Černěves. 
Přívodní řad pro Černěves je z potrubí PVC 150. Za odběrným místem je osazena redukce 
tlaku. Zásobní síť v obci je vybudovaná ve vyhovujícím rozsahu s napojením 87% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Černěvsi se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Černěves je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.3-S.C). Tato 
stoková síť řeší odkanalizování velké části obce, splaškové vody jsou dopravovány 
podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně 
s čistírnou odpadních vod na břehu Labe v Lounkách. Do podtlakových jímek je splašková 
voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Dnes je na veřejnou kanalizaci a 
ČOV napojeno 59% trvale žijících obyvatel. 
Kanalizační síť Černěves i ČOV Lounky je v majetku sdružení obcí Chodouny a Černěves, 
kanalizační síť - vlastní podtlakový systém provozuje firma VOD-KA a.s. Litoměřice, nyní 
probíhá předávání provozování firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nyní 
provádějí připojování na síť (realizace přípojek), ČOV provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Do čistírny odpadních vod Lounky je napojena stoková síť obcí Lounky, Chodouny a obec 
Černěves. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou likvidovány v 
septicích jejichž přepady jsou vsakovány do podpovrchových vod (20%) a v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (21%). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
vsakovány do terénu. V části obce je nevyhovující dešťová kanalizace z betonových trub o 
celkové délce cca 260 m. Dešťová voda je odváděna do vsakovacích rybníčků.  

××××× 

Odstavení septiků a bezodtokových jímek po dokončení napojení na podtlakovou kanalizaci. 
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 CZ042.3506.4211.0243 Černouček 
  .0243.01 Černouček 
 

identifikační číslo obce  001807 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Urbanistická studie Černouček z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. M. Kabele 
5. Projekt vodovodu Černouček z roku 1998, zpracovatel VOD-KA Litoměřice 
6. Černouček – kanalizace, dokumentace pro stavební povolení, z roku 2002, VAK-KAN 

spol. s r.o., Teplice 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černouček leží na jižní hranici litoměřického okresu, v oblasti zvané Podřipsko. Jedná 
se o obec do 260 trvale žijících obyvatel, s 2 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Je to vesnice starobylého 
původu, starší zástavba je doplněna menším množstvím novějších rodinných domů a 
zemědělským areálem, který je jediným větším zemědělsko - průmyslovým objektem. 
Provozovna ZD Vražkov (sušárna a sklad obilí, truhlárna, kovárna, údržbářská dílna, 
sušárnou chmele). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 234 – 250 m n.m., zástavbou 
protéká pouze místní potok, který přitéká do Vražkovského potoka vzdáleného 1,2 km. Svým 
územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ale nárůst obyvatel ano, připravuje se výstavba cca 
37 rodinných domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Černouček je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.23), jeho provozní částí Podřipsko.  
Vodovod Podřipsko zásobuje: Krabčice, Rovné, Vesce, Ctiněves, Černouček a Horní 
Beřkovice. Pro jmenované lokality je voda z vodojemu Hostěraz 2x 650 m3 (247,72/242,81) 
čerpána výtlačným řadem z litiny DN 150 do místních vodojemů. 
Voda je do obce přiváděna gravitačně přes Ctiněves z vodojemu Říp 2x 150 m3 
(294,54/291,06). 
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Na rozvodnou síť je připojeno 73% obyvatel. 
Vodovod je v majetku obce Černouček, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Černoučku se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Černouček není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách odkud se vyvážejí na ČOV 
Horní Beřkovice (100%), do vzdálenosti 5 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a vsakovány 
do terénu. 

××××× 

V obci Černouček je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 4,325 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Odpadní vody budou společně s obcí Ctiněves odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 
1,250 km přes kanalizační sítě obcí Mnetěš a Vražkov do kanalizační sítě obce Straškov a 
odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV obce 
Straškov nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0244 Dobříň 
  .0244.01 Dobříň 
 

identifikační číslo obce  002788 
kód obce    00001 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
7. Územní plán z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra 
8. Projektová dokumentace - výtlak splašků Dobříň - Roudnice nad Labem - Bezděkov, 

gravitační kanalizace na ČOV Roudnice (program ISPA) 
9. Žádost obce Dobříň o změnu PRVKUK ze dne 8. 4. 2010 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dobříň leží severovýchodně od Roudnice nad Labem na levém břehu řeky Labe. 
Jedná se o obec do 470 obyvatel, s 18 chaty a s 10 lůžky v penzionu. Předpokládá se mírný 
nárůst obyvatel. Zástavba nízkopodlažními rodinnými domky je soustředěná. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 152 - 224 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které zde 
protéká. Obcí protéká místní Dobříňská strouha a jsou zde závlahové trubní řady. Do 
katastru obce náleží zatopená pískovna. Svým územím obec částečně zasahuje do 
CHOPAV Severočeská křída. V obci se nacházejí tyto podniky VITANA a.s., závod 
Roudnice, GLAZURA Roudnice, Štěrkopískovna Dobříń, Masokombinát Roudnice, malá 
provozovna BALIMEX - výroba obalových materiálu, farma Králičí. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dobříň je zásobována ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-
SK.LT.010.24). Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 (247,80/242,12) je voda vedena 
potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 
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100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území 
obce, zásobuje 95% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení Dobříně se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Dobříň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
jsou zachycovány v septicích (78%), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, v 
bezodtokových jímkách, odkud se 15% odváží na ČOV Roudnice nad Labem do vzdálenosti 
3 km a 5% na zemědělsky využívané pozemky. Ve 2% jsou splaškové vody zachycovány 
v mikročistírně s přepadem do kanalizace. 
V k.ú. obce je závod Glazura Roudnice nad Labem. Má vlastní kanalizaci, jejíž mladší část 
pochází z roku 1968. Část odpadních vod je odváděna na ČOV podniku Masný průmysl 
Roudnice nad Labem a část je čištěna ve vlastních septicích a sedimentačních jímkách a 
vypouštěna do Labe. Vitana a.s. má vlastní ČOV (100 EO) s vypouštěním vyčištěných 
odpadních vod do Labe.  
Ve větší části obce je dešťová kanalizace, na kterou jsou přes septiky připojeny jednotlivé 
objekty. Kanalizace je v dobrém stavu a výhledově se uvažuje s jejím využitím jako jednotné 
kanalizace. Novější stoky byly budovány ve dvou etapách v období 1980 – 1983 a II. etapa v 
roce 1989. U starších dešťových stok byla v roce 1998 provedena revize a rekonstrukce. 
Kanalizace tím byla připravena na realizaci výtlaku do Roudnice nad Labem. Stoky jsou z 
betonových, PVC a kameninových trub DN 200 - 800, mají mírný spád. Předčištěné odpadní 
a dešťové vody jsou odváděny do Labe. Kanalizační síť je v majetku i provozu obce Dobříň. 

××××× 
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Dešťová kanalizace obce Dobříň z betonových, plastových kanalizačních trub profilu DN 200 
až DN 800 v celkové délce 3,210 km byla v průběhu let 1997 - 98 rekonstruována a v 
současné době již vyhovuje požadavkům pro jednotnou kanalizaci. Po vybudování 
výtlačného řadu na Roudnici nad Labem bude využívaná jako jednotná kanalizace. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,485 km do kanalizační sítě města Roudnice 
nad Labem a odváděny k likvidaci na centrální ČOV Roudnice na Labem. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohla být domovní mikročistírna vyřazena z 
provozu. 
 
 
Je navrženo vybudování nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 
500 EO a takto zajistit čištění splaškových vod v zájmovém území obce Dobříň, při 
zachování stávajícího stokového systému, který bude doplněn o odlehčovací objekt před 
ČOV. Doporučuje se změna PRVKUK spočívající ve výstavbě ČOV ke stávající kanalizaci. 
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 CZ042.3506.4211.0245 Doksany 
  .0245.01 Doksany 
 

identifikační číslo obce  002818 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Brozany nad Ohří a Doksany z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
9. Projekt vodovodu Doksany – dokončení stavby v r.1999 
10. Provozní řád ČOV Doksany 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Doksany leží jižně od Litoměřic na pravém břehu Ohře. Jedná se o obec do 370 trvale 
žijících obyvatel, se 2 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná z rodinných domků a vícepodlažních objektů. Obec tvoří souměstí s obcí 
Brozany. Místní podnikatelské aktivity jsou zastoupeny hlavně v Brozanech, v Doksanech je 
zámek a klášter. Využití krajiny je hlavně zemědělské (cukrovar Doksany, chmelařství, 
zelenina, obilí), zemědělská firma „Král“ a dále je obec využívána pro rekreaci. Rozkládá se 
v nadmořské výšce 150 – 160 m n.m. na pravém břehu Ohře, při mezinárodní silnici I/8 mezi 
Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. V blízkosti obce se nachází dálnice D8 s křižovatkou 
cca 2 km vzdálenou od centra Doksan. Území náleží do povodí řeky Ohře, která protéká 
západně od obce, jižně od obce protéká potok Čepel, závlahové trubní řady a opuštěné 
náhony. Svým územím Doksany zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída a do 
Přírodního parku Dolní Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu 
obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu rodinných domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Doksany je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Litoměřice (OZ-SK.LT.001.12), konkrétně jeho provozní části Litoměřice – jih. Vodovod 
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Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice nad Ohří, České Kopisty, 
Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Doksany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. 
Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 
650 m3 (212,56/208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční 
most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové 
Kopisty, Terezín do Bohušovic nad Ohří, Brňan, Brozan a Doksan. Pro zlepšení tlakových 
poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu 
Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a 
Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém. 
Do Brozan je prodloužen řad z Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem PVC 200, přes 
Brozany byl profil zvětšen na DN 250. Z Brozan pokračuje zásobní řad DN 150 do Doksan. 
Na vodovodní síť je napojeno 62% obyvatel. Vodovod je v majetku obce Doksany a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Systém zásobení Doksan se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V převážné části obce Doksany je vybudovaná splašková kanalizace (K-LT.005.1-S.C) s 
odvedením splaškových vod do čerpací jímky. Z ní jsou splaškové vody přečerpávány do 
stoky vedoucí z Brozan do ČOV cukrovaru Doksany. Cukrovar byl v roce 1998 zrušen. Na 
kanalizační síť je napojeno 42% obyvatel. Stoky nové splaškové kanalizace jsou provedeny 
z kameninových a PVC trub DN 300. Kanalizace byla realizována ve spádech 3 – 6 ‰, bude 
tedy nutné počítat s periodickým proplachováním pro udržení kanalizace ve funkci. Výtlačný 
řad z čerpací jímky je z PVC trub DN 150.  
Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Ostatní objekty jsou odkanalizovány individuálně do domovních mikročistíren jejichž přepady 
zasakují do vodoteče (1%) nebo přímo do ramene Ohře či potoka Čepele (12%) a nebo jsou 
splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na zemědělsky 
využívané pozemky (45%). 
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V areálu cukrovaru byla v roce 1994 ze sdružených prostředků vybudována nová čistírna 
odpadních vod pro společné čištění cukrovarských vod produkovaných v řepné kampani z 
cukrovaru a splaškových vod obcí Brozany a Doksany. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Doksany do recipientu – 
Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ Litoměřice, 
referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 10. 11. 1997, pod čj. 231.2-4805/97/ŽP 
Q = 82 125 m3/r 
CHSK = 135 mg/l 
BSK5 = 35 mg/l 
NL = 20 mg/l 
 
Projektované parametry: 
2159 EO 
Q = 6,22 l/s = 196 154 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 241 mg/l 
  NL = 363,10 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 40 mg/l 
  NL = 35 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
590 EO 
Q = 1,5 l/s = 480307 m3/r 
Přítok:  CHSK = 1 301 mg/l 
  BSK5 = 273 mg/l 
  NL = 1 600 mg/l 
  N-NH4 = 1,80 mg/l 
Odtok:  CHSK = 50 mg/l 
  BSK5 = 7 mg/l 
  NL = 12,30 mg/l 
  N-NH4 = 10,23 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 4 t/r, odvoz na ČOV Roudnice nad Labem nebo ČOV 
Litoměřice. 
 
ČOV měla dva provozní stavy, po zrušení cukrovaru je provozu celoročně pouze aerobní 
(aktivační) část. 
Oproti projektovaným parametrům dochází ke snížení hydraulického a látkového zatížení 
ČOV, protože je napojena jen část obyvatelstva obcí Doksany a Brozany. 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Pro čištění 
odpadních vod je použit systém aktivace s částečnou denitrifikaci a nitrifikaci a s aerobní 
stabilizaci přebytečného kalu. 
Odpadní vody z obcí jsou na ČOV přečerpávány systémem několika přečerpacích stanic s 
mělnícími čerpadly, jejichž výtlačné řady jsou ukončené v propojovací a měrné šachtě, která 
je již součástí čistírny. Z této jímky jsou odpadní vody přečerpávány do nátokového žlabu 
mechanického předčištění čistírny odpadních vod.  
Odpadní vody jsou mechanicky čištěny na jemných, strojně stíraných česlích Fontána. Jedná 
se o česle se šířkou žlabu 40 cm a světlostí česlic 3 mm. Na obtoku strojních česlí jsou 
instalovány nouzové, ručně stírané česle. 
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Po průtoku česlemi natékají odpadní vody do oběhové aktivační nádrže o objemu 1000 m3 a 
hloubkou vody 5 m. V aktivační nádrži dochází k simultání denitrifikaci a úplné aerobní 
stabilizaci kalu. Oběh vody v aktivační nádrži zajišťují ponorná horizontální, pomaluběžná 
vrtulová míchadla. V části aktivační nádrže (oxická zóna) je pro provzdušňování aktivační 
směsi instalován jemnobublinný aerační systém firmy ASEKO s pryžovými membránami 
(228 ks elementů). 
Aktivační směs z aktivační nádrže odtéká na dosazovací kruhovou nádrž o průměru 10,5 m s 
hloubkou vody 5 m (objem nádrže 366 m3). Nádrž je vybavena stíracím zařízením dna a 
sběrnými žlaby pro odvod vyčištěné vody a plovoucích nečistot. 
V dosazovací nádrži dochází k oddělení a usazení kalu, který je kontinuálně shrabován 
strojním stěračem ze dna do středové kalové jímky. Z kalové jímky je kal odváděn potrubím 
DN 150 jako vratný, případně jako přebytečný kal do kalové čerpací stanice s ponornými 
čerpadly. Dvě kalová čerpadla slouží k čerpání vratného kalu zpět do aktivace. Přebytečný 
kal je z kalové jímky periodicky odčerpáván do fekálního vozu. Kal se odváží k likvidaci na 
ČOV Roudnice nad Labem. 
Vyčištěná odpadní voda odtéká gravitačně přes měrný Parshallův žlab do řeky Ohře. 
Převážná část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí, nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Doksany je uvažováno s dostavbou gravitační splaškové kanalizační sítě 
z kameninových kanalizačních trub DN 300 v délce 0,463 km a tlakové kanalizace DN 50, 
délky 0,013 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec. Součástí dostavby je i čerpací 
stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,358 km. 
V cílovém roce 2015 se budou odpadní vody ze tří objektů odvážet fekálními vozy k likvidaci 
na centrální ČOV Doksany nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
Po dobudování kanalizace bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po 
celé sledované období do roku 2015. Na ČOV budou výhledově napojeny obce Rochov, 
Dolánky nad Ohří, po roce 2015 Nové Dvory a Chvalín. 
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 CZ042.3506.4211.0246 Dušníky 
  .0246.01 Dušníky 
 

identifikační číslo obce  003386 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní studie z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. B. Kolářová  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dušníky se nachází v jižní části litoměřického okresu a leží západně od Roudnice nad 
Labem, při silnici I. třídy E 55 Praha - Ústí nad Labem a dálnici D8. Jedná se o obec do 300 
trvale žijících obyvatel se 4 objekty využívanými k rekreaci. Nepředpokládá se nárůst 
obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, převážně z rodinných domků, obec je výrazně 
zemědělského charakteru (Družstvo Kluk). Rozkládá se v nadmořské výšce 190 – 220 m 
n.m. Obec je bez recipientu, 1 km od obce protéká Čepel, nacházejí se zde 3 rybníky. Svým 
územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dušníky jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.20) napojením odbočkou na řadu DN 160 
mezi obcemi Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice 
nad Labem přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 
(221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 
l/s je voda přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z vodojemu 
jsou zásobeny gravitačně, zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 73% 
obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Dušníků se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Dušníky je v současnosti vybudovaný systém splaškové kanalizace (K-LT.014.2-S.C). 
Na kanalizaci jsou dvě čerpací stanice. Splaškové odpadní vody jsou přečerpávány centrální 
ČS do kanalizace v Podluskách, která je zaústěna na ČOV Podlusky. Na kanalizaci je 
napojeno 81% obyvatel. Kanalizace je majetkem obce Dušníky a provozují ji Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. Samostatně čištěny jsou splašky z jednoho domu, který má 
vlastní domovní MČOV z níž je vyčištěná voda vsakována do podpovrchových vod. Celkem 
jsou na mikročistírnách čištěny splaškové odpadní vody od 5% trvale žijících obyvatel. 
Od 6% obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do 
dešťové kanalizace a od 8 % obyvatel v bezodtokových jímkách odkud se vyvážejí na ČOV 
Roudnice nad Labem.  
V celé obci je dešťová kanalizace pocházející převážně ze sedmdesátých let. Jsou však na 
ní napojeny přes septiky i splaškové vody z jednotlivých objektů. Je z betonových trub DN 
300 - 1200, má dostatečný spád, zanesená je místy až do poloviny profilu, její stav je jinak 
vyhovující, všechny stoky jsou funkční. Dešťové vody jsou z ní vypouštěny pod obcí do 
rybníku.  

××××× 

Zrušení stávajících septiků a bezodtokových jímek po přepojení na kanalizaci. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových 
jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0247 Horní Beřkovice 
  .0247.01 Horní Beřkovice 
 

identifikační číslo obce  004236 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. M. Kabele  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
9. Provozní řád ČOV Horní Beřkovice 
10. Projekt, Vsakovací vrty ČOV 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Horní Beřkovice leží v jihovýchodní části litoměřického okresu, nazývané Podřipsko, 
na hranicích s okresem Mělník. Jedná se o obec do 950 trvale žijících obyvatel, s 30 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci a Kuffnerovým sanatoriem. Zástavba je poměrně 
soustředěná, jádro obce tvoří komplex psychiatrické léčebny, která byla zřízena v barokním 
zámku a později se její rozloha více než zdvojnásobila, je významným zdrojem pracovních 
příležitostí. V obci je dále škola, školka, pivovar (dnes mimo provoz), zemědělský statek, 
lesní závod. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 260 m n.m., náleží do povodí řeky 
Labe, v obci jsou závlahové trubní řady. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská 
křída a částečně do vnitřního ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně vrtu a studny 
Horní Beřkovice, které jsou zdrojem pitné vody pro Roudnici nad Labem, ale vrt je v  
současnosti mimo provoz. Předpokládá se mírný rozvoj obce s výstavbou cca 60 rodinných 
domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Horní Beřkovice je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.4). Do vodojemu Horní Beřkovice 300 m3 
(258,32/255,69) je přiváděna voda přes Ctiněves z vodojemu Říp 2x 150 m3 
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(294,54/291,06), který je plněn z hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad 
Labem – vodojemy Hostěraz s celkovou akumulací 3800 m3. Vrt s ÚV Horní Beřkovice není 
využíván a byl zrušen, vrt Horní Beřkovice S3 je využíván. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje sanatorium, 92% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Horních Beřkovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů  
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
Výhledově je nutné provést zvětšení akumulace vodojemu, respektive přívodního potrubí do 
vodojemu neboť v současné době je kapacitně na hranici pro plánovaný rozvoj v obci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Horní Beřkovice byla v několika etapách od roku 1992 vybudována splašková 
kanalizace (K-LT.011.1-S.C) a ČOV. Provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., majitelem je obec Horní Beřkovice. Kanalizační síť je gravitační 
s jedním přečerpáváním. Stoky jsou z PVC trub DN 300 a DN 500, vyhovujících spádů, nové 
a v dobrém stavu. Splaškové vody z části obce jsou odkanalizovány do čerpací jímky, odkud 
jsou čerpány do stokové sítě hlavního povodí výtlačným řadem DN 150. Na tuto kanalizaci 
jsou napojeny téměř všechny objekty v obci (85% obyvatel) včetně léčebného sanatoria. Od 
zbývající části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (8%) s přepady 
vsakujícími do terénu a v bezodtokových jímkách (7%), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. 
 
Rozhodnutí o vypouštění vydal: OÚ Litoměřice RŽP 231.2/2651/01/ŽP 
Platnost:: od 02/2001 do 12/2010 
3 859 EO, Q = 200 000 m3/r 
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CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
60 90 15 30 20 40 10 20 - - - - 

 
Projektovaná kapacita ČOV:  EO 3859  
     BSK5 = 200 mg/l 
     NL = 180 mg/l 

Q = 13,4 l/s = 423400 m3/r  
 
Na čistírnu jsou přiváděny splaškové odpadní vody oddílnou kanalizací z obce Horní 
Beřkovice, kde největším zdrojem znečištění je Kuffnerovo sanatorium. Čištění odpadních 
vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CITYCLAR s kapacitou Q = 
1160 m3/den a BSK5 = 231,5 kg/d. Jedná se o čistírnu se systémem nízkozatěžované 
aktivace s předřazenou denitrifikací a úplnou stabilizací kalu. 
Splaškové vody z obce přitékají do čerpací stanice, která zajišťuje přečerpávání těchto 
odpadních vod na ČOV. 
Hrubé předčištění sestává z nátokového koše, rotačního bubnového síta a hydrocklonu. 
Nátokový koš je umístěný na přítokovém potrubí v čerpací stanici, hydrocyklon v 
denitrifikační části biologického reaktoru. Odpadní voda je přečerpávána z čerpací stanice č. 
I na bubnové síto typu NORDECO. Toto síto slouží na odseparování nerozpustných látek. 
Po průtoku bubnovým sítem odtékají mechanicky předčištěné odpadní vody do čerpací 
stanice č. II., odtud jsou přečerpávány do biologického reaktoru. V čerpací stanici je osazeno 
jedno čerpadlo typu GFHU 150. 
Čištění odpadních vod probíhá v kruhové nádrži biologickém reaktoru. Vybudovanými 
vestavbami v nádrži je vytvořený prostor nitrifikace, denitrifikace a prostor dosazovací - 
separační. Oddělování vloček od vyčištěné vody probíhá fluidní filtrací kalu v separační zóně 
separace.  
Biologický reaktor je železobetonová kruhová nádrž průměru 19,7 m s celkovým objemem 
1278 m3. Prostor denitrifikace s celkovým objemem 286 m3 je vytvořen z části nádrže mezi 
separací a venkovní stěnou nádrže pomocí příčky. V denitrifikačním prostoru je osazený i 
hydrocyklon průměru 4,17 m, s výtokovým otvorem pro surové splašky a dále míchadlo na 
udržování substrátu ve vznosu. Z denitrifikace odtéká aktivační směs do nádrže nitrifikace s 
celkovým objemem 782 m3. Pro provzdušňování aktivační směsi slouží systém 
jemnobublinné aerace typu AERZENER s provzdušňovacími elementy – trubkami z PVC DN 
50 opatřenými textilií.  
K separaci kalu slouží dosazovací prostor, který pracuje na principu fluidní filtrace. 
Dosazovací - separační část v nádrži tvoří dva prostory, o celkovém objemu 210,5 m3 a 
plochou v hladině 130,5 m2, vytvořené symetricky od středu nádrže vestavbami. Samotná 
vestavba sestává z kovové konstrukce, která je vyplněná sendvičovými díly - PANLUXAMI. 
Pro zachycení případných vyflotovaných vloček je v separaci centricky umístěné „APOLLO“ 
ze sklolaminátových prvků, které umožňují tyto vločky zachytit a vracet zpět do aktivačního 
prostoru. Na dně nádrží je uloženo perforované potrubí, kterým je kal odčerpáván zpět do 
denitrifikace. 
Kal získaný z procesu čištění jako přebytečný, je gravitačně odpouštěn přes rotační síto do 
kalojemu o objemu 113 m3, který zároveň slouží jako zahušťovací nádrž. Velikost této 
nádrže umožní akumulaci cca 270 denní produkce kalu (při zahuštění na 5%). Kalová voda 
je čerpadlem odčerpávána zpět do procesu čištění. Zahuštěný kal se odvodňuje na pásovém 
sítě CENED 800 na celkovou sušinu CS 20 až 25%.  
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Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt - Parshallův žlab - do 
melioračního příkopu, který je ve vzdálenosti cca 600 m od ČOV zaústěný do prvního ze tří 
melioračních rybníků rozprostírajících se mezi Horními Beřkovicemi a Daminěvsí. Rybníky o 
ploše cca 200, 400 a 900 m3 jsou napojené za sebou, poslední je bezodtokový.  
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytuje ještě následující 
producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Psychiatr. léč.-
prádelna praní prádla 19 0,95 0,38 0,35 0,70 0,05 0,03 0,01 

 
Odpadní vody z léčebny jsou likvidovány na městské ČOV. 
Na tuto čistírnu jsou přiváděny splaškové vody z obcí Kostomlaty pod Řípem a Libkovice pod 
Řípem. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
vsakovány do terénu. 

××××× 

Současný stav odvádění splaškových odpadních vod obce Horní Beřkovice splaškovou 
kanalizací je vyhovující, je však nutné zrušení stávajících septiků a bezodtokových jímek po 
přepojení na kanalizaci. 
S ohledem na použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě průběžnou rekonstrukci 
stávající kanalizační sítě. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. Zbývá však dostavit čtvrtou etapu stavby - další vsakovací 
nádrž se vsakovacími vrty, sloužící k likvidaci vyčištěných vod. 
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 CZ042.3506.4211.0248 Hrobce 
  .0248.01 Hrobce 
 

identifikační číslo obce  004815 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hrobce leží severně od Roudnice nad Labem na levém břehu Labe. Jedná se o obec 
do 330 trvale žijících obyvatel, se 13 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobným zemědělstvím a firmami 
Stimbuilding a.s., ZSD s.r.o., Efekt, Domino a Zámečnictví Klement. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 150 – 164 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní 
řady. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce. Předpokládá se nárůst obyvatel o cca 30%. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hrobce je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice 
nad Labem (OZ-SK.LT.010.22). Na rozvodné síti v Roudnici – Podluskách je odbočka pro 
přívodní řad DN 150 do Židovic. Ze Židovic pokračuje přívodní řad DN 150 pro Hrobce a dále 
pro Libotenice a Rohatce. Vodovodní síť v Hrobcích je vybudována pro celou zástavbu, s 
napojením 89% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci byla v lednu 2000 uvedena do provozu splašková kanalizace (K-LT.011.1-S.C) včetně 
čerpací stanice a výtlačného řadu na ČOV firmy AROMA a.s. Židovice, která je také 
vlastníkem a provozovatelem ČOV. Na tuto kanalizaci jsou napojeny všechny objekty v obci - 
99% obyvatel. Od 1% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepady do 
kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Hrobce. 
Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

Současný stav je dostačující i pro výhled do roku 2015. 
U nově budované lokality s 35 rodinnými domky nebude možné řešit odvádění dešťových 
vod přirozeným povrchovým odtokem díky existenci železnice dělící obec na dvě části. 
Dešťové vody budou svedeny trubním vedením do řeky Labe. 
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 CZ042.3506.4211.0248 Hrobce 
  .0248.02 Rohatce 
 

identifikační číslo obce  014037 
kód obce    00002 

 
Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 
 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
5. Příprava pro vypracování záměru kanalizace a ČOV 
6. Žádost obce Hrobce o změnu ze dne 21. 12. 2007 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hrobce - Rohatce leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Trvale zde 
žije do 190 obyvatel a je zde 17 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 164 – 188 
m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým územím Rohatce 
plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 
Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad 
Labem (OZ-SK.LT.010.9). Na rozvodné síti v Roudnici – Podluskách je odbočka pro přívodní 
řad DN 150 do Židovic. Ze Židovic pokračuje přívodní řad DN 150 pro Hrobce a dále pro 
Libotenice a Rohatce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
Vodovodní síť v Rohatcích zásobuje 81 % obyvatel. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Hrobce - Rohatce není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí 
na ČOV firmy AROMA Židovice do vzdálenosti cca 3,5 km (60%) nebo ČOV Roudnice nad 
Labem a na zemědělsky využívané pozemky (10%).  
Od zbývající části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (30%) s přepady 
vsakujícími do terénu. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad 
Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a ČOV. Obec 
Hrobce zajistila zpracování projektu ke stavebnímu řízení, nyní je ve stádiu shánění dotací, 
pokud se podaří dotaci získat může výstavba proběhnout již v roce 2005. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,080 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Pouze splaškové vody budou přiváděny oddílnou kanalizací na mechanicko-biologickou 
čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen 
jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že 
na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím 
čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí 
mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele 
zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou 
likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 
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Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odvádět k odvodnění na ČOV Roudnice nad Labem. 
Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do meliorační strouhy, ústící do Libotenické 
strouhy. 
 
Nové řešení navrhuje výstavbu gravitační splaškové kanalizace s přečerpáním splaškových 
vod do kanalizačního systému obce Hrobce ústící na stávající ČOV v areálu závodu Aroma 
Židovice. Obec má souhlasné stanovisko provozovatele stávající ČOV Aroma Židovice k 
připojení. Gravitační síť z PP trubek DN 276 v celkové délce 1515 m, přípojky DN 150 a DN 
200 v celkové délce 631 m, výtlak DN 80 v celkové délce 2508 m, 2 čerpací stanice. 
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 CZ042.3506.4211.0249 Chodouny 
  .0249.01 Chodouny 
 

identifikační číslo obce  005212 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. M. Kraus – rozpracovaný, PAFF Praha 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
8. Projekt podtlakové kanalizace Lounky, Chodouny, Černěves 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chodouny leží severně od Roudnice na Labem. Jedná se o obec do 290 trvale žijících 
obyvatel, se 17 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 150 – 156 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde závlahové trubní řady. Svým 
územím Chodouny plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce, ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chodouny je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.048). Na 
vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) 
do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz nový a starý 
5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka pro obec Chodouny. 
Přívodní řad pro Chodouny je z potrubí PVC 150 s osazením redukce tlaku, za odběrným 
místem. Zásobní síť v obci je vybudována ve vyhovujícím rozsahu s napojením 100% 
obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení Chodoun se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Chodouny je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť (K-LT.008.2-S.C). Na 
stokovou síť je napojeno 43% obyvatel. Dnes jsou odpadní vody dopravovány podtlakovou 
soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, umístěné společně s čistírnou 
odpadních vod na břehu Labe v Lounkách. Do podtlakových jímek je splašková voda 
přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Kanalizační síť Chodouny i ČOV Lounky 
je v majetku sdružení obcí Chodouny a Černěves, kanalizační síť - vlastní podtlakový systém 
provozuje firma VOD-KA a.s. Litoměřice, nyní probíhá předávání provozování firmě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nyní provádějí připojování na síť (realizace 
přípojek), ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou zachycovány 
v septicích (29%) s přepady zasakujícími do terénu a v bezodtokových jímkách (28%), odkud 
se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do 
terénu. V části obce je asi 250 m dlouhá dešťová kanalizace. 

××××× 

Odstavení septiků a bezodtokových jímek po dokončení napojení na podtlakovou kanalizaci. 
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 CZ042.3506.4211.0249 Chodouny 
  .0249.02 Lounky 
 

identifikační číslo obce  008733 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Chodouny z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. M. Kraus – rozpracovaný, 

PAFF Praha 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
8. Projekt podtlakové kanalizace Lounky , Chodouny , Černěves 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chodouny - Lounky leží severně od Roudnice na pravém břehu Labe. 
Trvale zde žije do 310 obyvatel, je zde 30 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, rozkládá se v 
nadmořské výšce 148 – 154 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které západně od zástavby 
protéká, zástavbou přímo protéká Záhorecká strouha a jsou zde závlahové trubní řady. Je 
zde firma CHMELAŘ s.r.o. Lounky. Svým územím Lounky plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Chodouny - Lounky je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-
M-LT.049). Na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 
(275,07/269,25) do hlavního vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem 
Hostěraz nový a starý 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) je vysazená samostatná odbočka 
pro obec Lounky. 
Přívodní řad pro Lounky je z potrubí PVC 100 s osazením redukce tlaku, za odběrným 
místem. Zásobní síť v obci je vybudovaná ve vyhovujícím rozsahu s napojením 79% 
obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobovány individuálně pomocí studní.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení Lounek se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Chodouny - Lounkách je vybudována splašková podtlaková kanalizační 
síť (K-LT.008.1-S.C). Tato stoková síť řeší odkanalizování celé místní části, odpadní vody 
jsou dopravovány podtlakovou soustavou z PVC trub DN 100 a 150 do podtlakové stanice, 
umístěné společně s čistírnou odpadních vod na břehu Labe. Do podtlakových jímek je 
splašková voda přiváděna gravitačně potrubím DN 300 z trub PVC. Dnes je v Lounkách na 
veřejnou kanalizaci napojeno 43% obyvatel. Kanalizační síť Lounky i ČOV Lounky je v 
majetku sdružení obcí Chodouny a Černěves, kanalizační síť - vlastní podtlakový systém 
provozuje firma VOD-KA a.s. Litoměřice, nyní probíhá předávání provozování firmě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nyní provádějí připojování na síť (realizace 
přípojek), ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Splaškové vody od obyvatel nenapojených na kanalizační síť jsou zachycovány v septicích 
(29%) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v bezodtokových jímkách (28%), odkud 
se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
Centrální čistírna odpadních vod, v uzavřeném provedení, zajišťuje čištění odpadních vod 
přiváděných z obcí Chodouny - Lounky - Černěves. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Chodouny - Lounky do 
recipientu Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 27. 8. 1999, pod čj. 
231.2/5745/99/ŽP 
Platnost rozhodnutí do 12/2005 
Q = 41 100 m3/r 
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CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
120 170 30 70 30 70 20 40 - - - - 

 
Projektované parametry: 
900 EO 
Q = 1,74 l/s = 54 873 m3/rok 
 
Přítok:  BSK5 = 360 mg/l 
  NL = 330 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
324EO 
Q = 0,60 l/s = 18 334 m3/r 
Přítok:  CHSK = 981 mg/l 
  BSK5 = 375 mg/l 
  NL = 535 mg/l 
Odtok:  CHSK = 51 mg/l 
  BSK5 = 7 mg/l 
  NL = 12 mg/l 
  N-NH4 = 4,84 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 8 t/r – odvoz na ČOV Roudnice nad Labem nebo ČOV 
Litoměřice. 
 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 168,8 m3/den a BSK5 = 54 
kg/den pracuje na principu nitrifikace a denitrifikace, bez primární sedimentace. 
Odpadní vody jsou přiváděny do podtlakové čerpací stanice v areálu čistírny, která zajišťuje 
přečerpávání odpadních vod na její mechanický stupeň. 
Mechanický stupeň tvoří pouze jemné česle ručně stírané.  
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do nádrží nitrifikace a denitrifikace. Směs 
odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí do vertikální dosazovací nádrže, která slouží k 
separaci kalu.  
Kal ze dna dosazovací nádrže je kontinuálně odpouštěn zpět do čerpací stanice. Vratný kal 
je přečerpáván zpět do denitrifikace. Přebytečný kal se přečerpává do kalojemu, kde dochází 
k jeho aerobní stabilizaci. Kal je odvážen k likvidaci na ČOV Roudnice nad Labem. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Labe. 
Pro odvedení dešťových vod z cca dvou třetin obce slouží stará dešťová kanalizace, 
zaústěná do místní vodoteče. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a 
propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

Dostavba kanalizační sítě a odstavení septiků a bezodtokových jímek po dokončení napojení 
na podtlakovou kanalizaci. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
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 CZ042.3506.4211.0250 Kleneč 
  .0250.01 Kleneč 
 

identifikační číslo obce  006608 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
8. Projekt, "Kanalizace - Kleneč" z roku 2002, zpracován firmou EKOS HRNČÍŘ Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kleneč leží jižně od Roudnice nad Labem u úpatí hory Říp. Jedná se o obec do 400 
trvale žijících obyvatel, s 30 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Vražkov). Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 192 – 205 m n.m., zástavbou protéká potok Čepel a je zde požární nádrž a 
rybník. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného 
pásma 2. stupně podzemních vodních zdrojů pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Z Klenče se 
stává předměstí Roudnice nad Labem. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kleneč je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad 
Labem (OZ-SK.LT.010.8). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna 
do vodojemu Zahořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů 
v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 
650 m3 - starý (247,72/242,81). 
Obec Kleneč je připojena na skupinový vodovod přívodním řadem PVC 150 z rozvodné sítě 
v Roudnici nad Labem. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 100% 
obyvatel.  
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Kleneč se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Kleneč nebyl v roce 2002 vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
byly zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékaly do dešťové kanalizace (30%) a 
nebo zasakovaly do terénu (20%), dále v bezodtokových jímkách (50%), odtud se vyvážely 
na zemědělsky využívané pozemky. 
V roce 2003 byla ukončena výstavba nové kanalizace s napojením na ČOV Roudnice nad 
Labem. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,396 km je vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 200 a DN 250. Odpadní vody jsou přečerpávány výtlakem z  
PVC DN 100 délky 2,413 km do kanalizačního systému Roudnice nad Labem. Na 
kanalizační síti jsou dále 2 ČS s výtlaky DN 80 z PVC délky 0,134 km a DN 100 z PVC délky 
0,198 km. Kanalizace je v majetku obce Kleneč a ve správě Severočeských vodovodů a 
kanalizací, a.s. 
V obci je několik stok dešťové kanalizace (4 samostatné stoky s vyústěním do potoka), do 
kterých jsou zaústěny i přepady od septiků. Stoky jsou různého stáří, nejstarší pochází 
pravděpodobně z první republiky. Jsou převážně z betonových trub DN 300 - 600, v horším 
stavu, částečně zanesené. Několik šachet je poškozených. Odpadní vody z kanalizace jsou 
vypouštěny bez čištění do Čepele. 

××××× 

Je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4211.0251 Kostomlaty pod Řípem 
  .0251.01 Kostomlaty pod Řípem 
 

identifikační číslo obce  007067 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Projekt vodovodu Kostomlaty pod Řípem a Libkovice pod Řípem, zpracovatel 

Severoprojekt, Česká Lípa, 04/1996 
6. Projekt kanalizace Kostomlaty pod Řípem a Libkovice pod Řípem, zpracovatel 

Severoprojekt, Česká Lípa  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kostomlaty pod Řípem leží v jižní části okresu, jihovýchodně od Roudnice nad Labem 
u úpatí hory Říp. Jedná se o obec do 410 trvale žijících obyvatel. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (Podřipská zemědělská společnost - 
prvovýroba). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 – 226 m n.m., náleží do povodí řeky 
Labe, zástavbou protéká občasná vodoteč, jsou zde závlahové trubní řady a meliorační 
kanály. V obci se nachází rybník. Svým územím zasahují Kostomlaty pod Řípem do 
CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kostomlaty pod Řípem jsou připojeny na skupinový vodovod Bechlín (SK-LT.013.5) 
výtlačným řadem PVC 150 z vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) do věžového 
vodojemu Kostomlaty pod Řípem 200 m3 (272,00/266,50) s vodovodní sítí v celé obci. Na 
vodovod je napojeno 73% obyvatel. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj pro skupinový 
vodovod Bechlín nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vodovod je v majetku obce 
Kostomlaty pod Řípem a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 
(247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 
l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z 
HDPE délky 5,200 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Kostomlaty pod Řípem je splašková kanalizace (K-LT.011.2-S.C) zakončená na ČOV 
Horní Beřkovice, na kterou je napojeno 35% obyvatel. Součástí kanalizační sítě jsou 2 
čerpací stanice. Do kanalizační sítě obce jsou čerpány splaškové odpadní vody z obce 
Libkovice pod Řípem, které jsou dále společně se splaškovými vodami z Kostomlat pod 
Řípem odvedeny do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 
do kanalizační sítě obce Horní Beřkovice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Horní 
Beřkovice. Kanalizace je majetkem obce Kostomlaty pod Řípem a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (52%), odkud se vyvážely na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (13%), 
přepady ze septiků se vsakují do terénu. 
V obci je dešťová kanalizace, která má zaústění do odtoku z rybníka. Pochází 
pravděpodobně ze šedesátých let. Je téměř bez šachet, má mírný spád a je silně zanesená. 
Dešťová kanalizace je majetkem obce Kostomlaty pod Řípem. Zbývající dešťové vody jsou 
odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

Je nutné zajistit vyšší procento obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Po uvedení 
kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových 
jímek. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových 
jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0252 Krabčice 
  .0252.01 Krabčice 
 

identifikační číslo obce  007213 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Krabčice leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 410 trvale 
žijících obyvatel, se 7 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru se zemědělstvím. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Podřipsko se sídlem v 
Bechlíně, které má v Krabčicích zemědělské pozemky a zemědělský areál s kravínem (350 
ks), s odchovnou telat (150 ks), s odchovnou jalovic (50 ks), s výkrmnou kuřat (24000 ks), 
sklady, dílny, atd. V obci jsou dále drobné průmyslové provozovny a domov důchodců se 
150 lůžky. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 271 m n.m a je zde vodní nádrž. Na 
území obce se nachází národní kulturní památka hora Říp, obec dále plně náleží do 
CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu 
obyvatel. Zástavba v obci Krabčice a v místní části obce Krabčice – Rovné tvoří jeden celek 
a trvale zde žije kolem 860 obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Krabčice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.5). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je 
voda přiváděna do vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda 
přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - 
nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda 
čerpá přes obec Krabčice a Rovné do vodojemu Říp 2 x 150 m3 (294,54/291,06). 
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Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 91% obyvatel. Vodovod pro 
Krabčice, Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Krabčic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. 
V Krabčicích se jedná o jednotnou kanalizaci (K-LT.013.3-J.C), která gravitačně odvádí 
odpadní vody do čerpací jímky odpadních vod ve Vescích. Odpadní vody jsou dále 
přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici 
nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice nad Labem. Navržený kanalizační systém byl 
postupně budován od roku 1976. Všechny stoky jsou v dobrém stavu, mají mírný (převážně 
0,5 - 0,7%), ale vyhovující spád. 
Kanalizační síť obce Krabčice je vybudovaná z PVC, kameninových a betonových hrdlových 
trub DN 150 - 600. Kanalizace je v majetku obce Krabčice a ve správě Severočeských 
vodovodů a kanalizací, a.s. 
V Krabčicích je na kanalizaci napojeno 20% obyvatel. Zbývající splaškové vody jsou 
zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do kanalizace (10%), povrchových vod 
(15%) nebo vsakují se do terénu (15%), dále v bezodtokových jímkách (40%), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a vsakují do 
terénu. Pouze v oblasti nové výstavby 29 rodinných domů (návrší Kluk) je v souběhu se 
splaškovou kanalizací ještě položena dešťová kanalizace, která je zaústěna do Čepele. 
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S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci 
stávající kanalizační sítě. 
Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0252 Krabčice 
  .0252.02 Rovné 
 

identifikační číslo obce  007214 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Krabčice - Rovné leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem. Trvale zde 
žije do 450 obyvatel a je zde 10 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
venkovského charakteru se zemědělstvím. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Podřipsko se 
sídlem v Bechlíně, firma AGRO Měřín – chov jelenů. V Rovném jsou dále drobné průmyslové 
provozovny a sklady (firma SENGOR, BELUS+, atd.). Rovné se rozkládá v nadmořské výšce 
250 – 280 m n.m. a je zde vodní nádrž. V katastrálním území Rovné se nachází národní 
kulturní památka hora Říp, dále plně náleží do CHOPAV Severočeská křída a do 
ochranného pásma 1. stupně a do vnitřního ochranného pásma 2. stupně studny Rovné, 
která se však v současnosti nevyužívá. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný 
nárůst počtu obyvatel. Zástavba obce Krabčice a místní části obce Krabčice - Rovné tvoří 
jeden celek a trvale zde žije kolem 860 obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Krabčice - Rovné je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.6 ).  
Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Záhořany 2x 
2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to 
do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý 
(247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do 
vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06). 
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Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje 91% obyvatel. Vodovod pro 
Krabčice, Vesce a Rovné byl uveden do provozu v roce 1974. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení Rovného se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. 
V Rovném se jedná o splaškovou kanalizaci (K-LT.013.4-S.C), která gravitačně odvádí 
odpadní vody do čerpací jímky odpadních vod ve Vescích. Odpadní vody jsou dále 
přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici 
nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice.  
Kanalizační síť obce Rovné je vybudovaná z PVC trub DN 150-300. Kanalizace je v majetku 
obce Krabčice a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
Na kanalizaci je napojeno 18% obyvatel místní části Rovné. Zbývající odpadní vody jsou 
zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (17%) nebo se 
vsakují do terénu (23%), dále v bezodtokových jímkách (42%), odtud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. V obci je pouze jedna stoka dešťové kanalizace, sloužící zároveň jako 
odtok z rybníčku na návsi. Zaústěna je do strouhy, která ústí do Čepele. Její stáří se 
nepodařilo zjistit. Je v dobrém stavu, vyhovujícího spádu, téměř nezanesená. Patří do 
majetku obce Krabčice. 

××××× 
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Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0252 Krabčice 
  .0252.03 Vesce 
 

identifikační číslo obce  007215 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Krabčice - Vesce leží na jižním okraji města Roudnice nad Labem těsně u 
Krabčic. Trvale zde žije do 70 obyvatel, jsou zde 3 objekty využívané pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobným zemědělstvím. Obec 
Vesce se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 232 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. 
Zástavbou protéká místní potok a je zde vodní nádrž. Na území Vesců se nachází národní 
kulturní památka hora Říp, dále celé náleží do CHOPAV Severočeská křída a prochází zde 
ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Krabčice - Vesce je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.7).  
Zdrojem vody je úpravna vody Malešov odkud je voda přiváděna do vodojemu Záhořany 2x 
2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to 
do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý 
(247,72/242,81). Z vodojemů Hostěraz se voda čerpá přes obec Krabčice a Rovné do 
vodojemu Říp 2x 150 m3 (294,54/291,06) a do vodojemu Vesce 30 m3 (263,72/261,76). Z 
vodojemu Vesce je přívodním řadem LT 80 zásobována obec Vesce. Zásobní síť pokrývá 
celé zastavěné území obce a zásobuje cca 59% obyvatel. Vodovod pro Krabčice , Vesce a 
Rovné byl uveden do provozu v roce 1974. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a. s. 

××××× 

Systém zásobení Vesců se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pro obec Krabčice a místní části Rovné a Vesce byl realizován společný kanalizační systém. 
Ve Vescích se jedná o splaškovou kanalizaci (K-LT.013.5-S.C), která gravitačně odvádí 
odpadní vody do čerpací jímky odpadních vod ve Vescích. Odpadní vody jsou dále 
přečerpávány výtlačným řadem z PVC trub DN 200 do kanalizačního systému v Roudnici 
nad Labem a čištěny na ČOV Roudnice nad Labem. 
Kanalizační síť obce Vesce je vybudovaná z PVC trub DN 150 - 315. 
Kanalizace je v majetku obce Krabčice a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, 
a.s. 
Ve Vescích je na kanalizaci s přečerpáváním na kanalizační systém Roudnice nad Labem a 
čištěním na ČOV Roudnice nad Labem napojeno 19% obyvatel. Zbytek obyvatel je napojen 
na septiky, které odtékají do vodoteče (20%) nebo na bezodtokové jímky, ze kterých se 
splaškové vody vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (61%). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0253 Kyškovice 
  .0253.01 Kyškovice 
 

identifikační číslo obce  007874 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Kyškovice 
4. Údaje provozovatele kanalizace a ČOV, obec Kyškovice 
5. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kyškovice leží severně od Roudnice nad Labem, na pravém břehu Labe. Jedná se o 
obec do 170 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 
50 chat). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím 
(CHMELAŘ – Lounky, velkokapacitní kravín). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 151 – 
196 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, které protéká cca 100 m východně. Svým územím 
plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 2. stupně vodního 
zdroje pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, 
pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kyškovice je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka 
(OZ-SK.LT.012.18). Ovšem vzhledem umístění zástavby na rozhraní skupinového vodovodu 
Roudnice nad Labem a skupinového vodovodu Obrtka je sídlo na oba tyto systémy 
napojeno. Provozně se však využívá pouze zásobení ze skupinového vodovodu Obrtka 
připojením na vodovod z Brzánek a vodovod náleží do vodovodního tlakového pásma 
vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60). Z vodojemu Markus vede zásobní řad PVC 
200 do Mastířovic, Vetlé, dále vede řad PVC 150 do Brzánek a z Brzánek řad PVC 100 do 
Kyškovic. 
Ze strany skupinového vodovodu Roudnice nad Labem je na vodovodním přivaděči DN 350 
z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do vodojemů skupinového 
vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) vysazená 
samostatná odbočka pro obec Vědomice a zásobní řad pokračuje do Kyškovic. Systém  je 
uzavřen pomocí armaturního šoupěte a je nyní nefunkční. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Místní zásobní síť v obci Kyškovice je v majetku i ve správě obce Kyškovice a pitnou 
vodu si obec kupuje od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 96% obyvatel. 

××××× 

Systém zásobení Kyškovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V celé obci Kyškovice byla ve třech etapách postupně vybudována splašková kanalizační síť 
(K-LT.042-S.C) s vlastní čistírnou odpadních vod. Nejstarší část kanalizace byla stavěna z 
eternitových trub DN 300 a DN 400 v letech 1974 - 75, další pak z PVC trub DN 300 v letech 
1988 - 89 a zbývající část z PVC trub DN 300 v letech 1991 - 92. Kanalizace i čistírna je v 
majetku obce Kyškovice, která ji rovněž sama provozuje a je plně funkční.  
Rozhodnutí o vypouštění vydal: MNV Litoměřice pod č. j. vod. 538/817/88 s platností od 8. 4. 
1988 
Platnost:: do 31.12.2007 
Q = 2 l/s = 15 800 m3/r 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 33 50 30 60 - - - - - - 

 
ČOV byla zkolaudována v roce 1991. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních 
vod typu MČOV VHS I/K s kapacitou Q24 = 51 m3/den a BSK5 = 18,3 kg/den.  
Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění v němž jsou umístěny jemné 
ručně sbírané česle. Současně slouží i jako lapák písku. 
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Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny, který tvoří 
čistírenská jednotka sestávající z aktivačního a dosazovacího prostoru umístěných do jediné 
nádrže. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje aerační válec. 
Přebytečný kal je vyvážen na zemědělsky využívané pozemky. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Labe. 
Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojeno 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. Ve středu obce je vybudováno 230 m dešťové stoky DN 300 z potrubí 
PVC.  

××××× 

Stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí od trvale žijících obyvatel v obci 
Kyškovice je vyhovující. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
S ohledem na použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci 
stávající kanalizační sítě. 
K roku 2007 bude nutno zrekonstruovat stávající čistírnu odpadních vod. Rekonstrukce bude 
zahrnovat vybourání stávajících technologických vestaveb v nádrži VHS a vystrojení 
jemnobublinnými aeračními elementy, zdrojem vzduchu budou dmychadla. Bude postavena 
nová vertikální dosazovací nádrž a kalové silo, zajišťující zahuštění kalu a oddělenou 
aerobní stabilizaci. 
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 CZ042.3506.4211.0254 Libkovice pod Řípem 
  .0254.01 Libkovice pod Řípem 
 

identifikační číslo obce  008297 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
6. Projekt, Vodovodu a kanalizace s ČOV Libkovice a Kostomlaty, zpracovatel 

Severoprojekt, Česká Lípa - rozestavěno 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libkovice pod Řípem se nachází v jižní části okresu Litoměřice, nazývané Podřipsko, 
na západní hranici litoměřického okresu. Jedná se o obec okolo 490 trvale žijících obyvatel, 
s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Nachází se zde Podřipská zemědělská 
společnost s.r.o. se 45 zaměstnanci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru v přírodním prostředí Podřipska. S Kostomlaty vzdálenými 300 m od Libkovic a 
mírným nárůstem obyvatel vzniká sídlo kolem 1000 obyvatel (společná výstavba vodovodu a 
kanalizace). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 212 – 250 m n.m., náleží do povodí řeky 
Labe, je zde místní rybník. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a je 
v pásmu NKP hory Říp. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný narůst počtu 
obyvatel. Je plánována výstavba rodinných domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Libkovice pod Řípem jsou připojeny na skupinový vodovod Bechlín (SK-LT.013.4) výtlačným 
řadem PVC 150 z vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) do věžového vodojemu 
Kostomlaty pod Řípem 200 m3 (272,00/266,50) s vodovodní sítí v celé obci. Obec je 
zásobena přes Kostomlaty pod Řípem z věžového vodojemu Kostomlaty pod Řípem. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj pro skupinový vodovod Bechlín nekvalitní v parametrech 
objemové aktivity alfa. Na vodovod je připojeno 23% obyvatel, zbytek obyvatel je zásobován 
pitnou vodou individuelně pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Převážně je množství 
vody ovlivněno množstvím srážek a kvalita vody je nevyhovující. 
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Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
V obci je užitkový vodovod z roku 1992, který zásobuje firmu Podřipská a.s., firmu M+P a 6% 
obyvatel. 

××××× 

Navrhujeme připojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z vodojemu Hostěraz – starý 2x 650 m3 
(247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz (Q=6 
l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín 2x 150 m3 (250,69/247,29) potrubím DN 160 z 
HDPE délky 5,200 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Libkovice pod Řípem je oddílná splašková kanalizace (K-LT.011.3-S.C) 
s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Horní Beřkovice. Na kanalizaci jsou dvě čerpací 
stanice. Splaškové vody jsou výtlakem dopravovány do kanalizačního systému obce 
Kostomlaty pod Řípem a odtud dále čerpány na ČOV Horní Beřkovice. V současné době je 
na kanalizaci a ČOV napojeno 43% obyvatel a na bezodtokové jímky je napojeno 57% 
obyvatel. Jímky jsou vyváženy na ČOV Horní Beřkovice do vzdálenosti 3 km nebo na ČOV 
Roudnice nad Labem. 
 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

Ve výhledu je nutno zajistit větší procento obyvatel napojených na kanalizaci a řešit 
postupné vyřazování bezodtokových jímek z provozu. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0255 Libotenice 
  .0255.01 Libotenice 
 

identifikační číslo obce  008337 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní studie z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. M. Kraus, PAFF Praha  
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libotenice leží uprostřed okresu Litoměřice na levém břehu Labe, mezi Roudnicí nad 
Labem a Terezínem. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel, s 10 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru. V obci jsou zemědělské závody a drobné výrobní provozovny. Jsou zde firmy 
LIDRA a.s. (dva zemědělské areály pro odchov kuřat a nosnic), soukromá zemědělská firma 
ing. Škoda, AGROZEL a.s. (dnes bez výroby), FERTIL CS s.r.o. (kompostárna) a 
Mechanizační středisko. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 158 m n.m., náleží do 
povodí řeky Labe, východně od obce protéká řeka Labe, severně místní vodoteč a obcí 
protéká Libotenická strouha. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Libotenice jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Roudnice (OZ-SK.LT.010.25) a to z 
II. tlakového pásma vodovodní sítě v Roudnici nad Labem. Z vodojemů II. tl. pásma Slavín 
750 m3 + 1000 m3 je zásobováno II. tl. pásmo vodovodu Roudnice nad Labem a obce 
Podlusky, Chvalín, Nové Dvory, Židovice, Hrobce, Rohatce, Libotenice, výhledově se plánuje 
napojení obce Oleško. 
Obec Libotenice náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Slavín 750 m3 
(219,33/215,62) + 1000 m3 (221,02/216,02) a voda je do rozvodné sítě v obci dodávána přes 
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Roudnici nad Labem, Podlusky, Židovice a Hrobce. Z Hrobců do Libotenic vede přes 
vodoměrnou šachtu zásobní řad PVC 150. Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé 
zastavěné území, zásobuje 94%. 
Vodovod je v majetku obce Libotenice, provozovatelem jsou  Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Libotenic se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Začátkem devadesátých let byla v celé obci vybudována splašková kanalizace (K-LT.016-
S.C) a ČOV. Gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300. Spád ve většině úseků se pohybuje 
mezi 0,6 - 0,9%, nejmenší spád je v krátkém úseku 0,5%. Z části obce jsou splaškové vody 
přivedeny do čerpací jímky odkud se přečerpávají výtlačným řadem z litinových trub DN 100 
do gravitační kanalizace. Štola, splašková kanalizace i ČOV jsou majetkem obce Libotenice. 
Splaškovou kanalizaci a ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Výstavba stávající kanalizační sítě a ČOV byla prováděna v akci „Z“ a úroveň provedení 
odpovídá tomuto neodbornému způsobu výstavby. 
Na splaškovou kanalizaci je dnes napojeno cca 89%  obyvatel. Ostatní odpadní vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV v Roudnici nad Labem do 
vzdálenosti cca 6,5 km (11%). Splaškové vody z drůbežárny jsou odváženy na vlastní ČOV 
areálu drůbežářských závodů. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Libotenice do recipientu 
Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ v Roudnici 
nad Labem, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 15.1.2004, pod čj. 
1848/2004/ŽP/J-7 
Platnost rozhodnutí do 12/2005 
Q = 25 000 m3/r 
CHSK = 125 mg/l 
BSK5 = 30 mg/l 
NL = 35 mg/l 
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Projektované parametry: 
893 EO 
Q = 2,20 l/s = 69 375 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 282 mg/l 
  NL = 268 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 50 mg/l 
  NL = 40 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
168 EO 
Q = 0,50 l/s = 15 555 m3/r 
Přítok:  CHSK = 607 mg/l 
  BSK5 = 233 mg/l 
  NL = 266 mg/l  
Odtok:  CHSK = 62 mg/l 
  BSK5 = 13 mg/l 
  NL = 17 mg/l 
 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 190 m3/den a BSK5 = 50,9 
kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací 
kalu, bez primární sedimentace. Stupeň stabilizace kalu je odvislý od zatěžování aktivační 
části a provozních podmínek. 
Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění, v němž jsou umístěny jemné 
ručně stírané česle. Současně slouží i jako lapák písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny. Základním 
funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění, je jednotka MČOV VHS III, jejíž jediná 
nádrž je rozdělena vestavbou na prostor aktivační a dosazovací. K provzdušňování aktivační 
směsi je použit aerační válec. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu, vystrojenou Thomsonovým 
měrným přepadem, do Labe. 
K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo o obsahu 100 m3. Kal do kalového sila je z 
MČOV čerpán čerpadlem. Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k odvodnění na jinou 
čistírnu nebo vypouštěn k vysušení na kalová pole. 
Obcí je vedena štola převádějící dešťové vody z Libotenické strouhy do Labe. Byla 
vybudována ještě v období Rakouska-Uherska. Na území obce jsou do ní zaústěny dešťové 
vpusti . Dále byla v obci vybudována v osmdesátých letech dešťová kanalizace DN 500 délky 
300 m s trativodem, odvádějící dešťové vody od bytovek. 

××××× 

V obci Libotenice je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizace z plastových 
kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,420 km, čímž bude odkanalizována celá obec. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po 
celé sledované období do roku 2015. 
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 CZ042.3506.4211.0256 Martiněves 
  .0256.01 Martiněves 
 .0256.03 Pohořice 
 

identifikační číslo obce  009202 
identifikační číslo obce  040901 

kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Martiněves, Mšené - lázně z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Mšené – Lázně – likvidace odpadních vod, studie, 09/2003, SVIS s.r.o.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Martiněves včetně místní části Pohořice leží jižně od Litoměřic v sousedství obce 
Mšené - lázně, na pravém břehu Ohře. Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel, s 50 
objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. 
Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a panelových domů. Převládá zde 
funkce bydlení a pouze na okraji obce jsou zemědělské areály s živočišnou výrobou a areál 
vojenského útvaru. Martiněves spadá do oblasti Podřipska. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 240 – 268 m n.m. Obec je bez recipientu, Mšenský potok je vzdálený 1,0 km. Území 
náleží do povodí řeky Ohře. Nachází se zde požární nádrž, rybník. V obci je koupaliště. 
Svým územím Martiněves plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se 
nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Martiněves je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.1). 
Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem 
jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny 
do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu 
Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 
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zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves 
nekvalitní v parametrech SO4. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 72% obyvatel. 
Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Martiněvsi se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající 
akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené - 
lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obce Martiněves a místní část Pohořice jsou propojeny. V současnosti zde není vybudovaný 
systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách 
(92%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody z bytových 
jednotek v Martiněvsi jsou odváděny samostatně do septiku na návsi (8%), přepad septiku je 
zaústěn do dešťové kanalizace. Septik je tříkomorový, po stavební stránce poměrně v 
dobrém stavu, ale pravděpodobně není dostatečně čištěn. 
Obcí Martiněves prochází kmenová stoka dešťové kanalizace od areálu vojenského útvaru. 
Dále vede Pohořicemi podél silnice do Budyně nad Ohří až k Mšenskému potoku za 
ochranné pásmo vodního zdroje. V Martiněvsi je na ní napojena stoka dešťové kanalizace 
vedoucí přes náves, kde je do ní napojen odpad z výše zmíněného septiku od bytovek 
České armády. Kanalizace pochází ze sedmdesátých let a je z betonových trub DN 300 - 
600 mm, spád stok se převážně pohybuje od 2 do 4%. Je funkční, v dobrém stavu, 
nezanesená. 
Dešťová kanalizace na území obce Martiněves je v majetku České armády - správce VUSS 
Litoměřice. Úsek v délce cca 2,1 km vedený po území Pohořic je v majetku obce - správce 
OÚ Martiněves. Koncový úsek s vyústěním do potoka je opět majetkem České armády. 
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××××× 

V obci Martiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační sítě v 
obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími stanicemi 
v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do 
kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí 
kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené-lázně. 
V rámci studie je doporučeno v obci vybudovat větevnou stokovou kanalizační síť. Vzhledem 
ke skutečnosti, že obec má dvě přirozená rozvodí bude tato kanalizační síť doplněna jednou 
čerpací stanicí splaškových odpadních vod a výtlakem. Úhrnná délka kanalizační sítě bude 
5,790 km (výtlak V4 – 1,560 km) a bude na ni realizováno 150 revizních šachet. Kmenová 
stoka C bude ukončena v podzemní čerpací stanici splaškových odpadních vod. Z této 
čerpací stanice budou splaškové odpadní vody čerpány výtlakem V4 do kanalizačního 
systému obce Charvatce. Celkem je možno v obci Martiněves uvažovat s odkanalizováním 
cca 300 EO. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících 
septiků a bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4211.0256 Martiněves 
  .0256.02 Charvatce 
 

identifikační číslo obce  009201 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Martiněves, Mšené - lázně z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Mšené - Lázně – likvidace odpadních vod, studie, 09/2003, SVIS s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Martiněves - Charvatce leží východně od obce Mšené - lázně a jižně od 
obce Martiněves. Trvale zde žije do 210 obyvatel, je zde 19 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků, jsou zde také 
bytové jednotky a ZD Charvatce (rostlinná, živočišná a přidružená výroba, jatka). Charvatce 
spadají do Podřipska, rozkládají se v nadmořské výšce 250 – 263 m n.m., území náleží do 
povodí řeky Ohře a je zde koupaliště. Svým územím Charvatce plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírné zvýšení počtu obyvatel. 
Nová výstavba se plánuje podél komunikace, která spojuje Charvatce a Mšené - lázně. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část Charvatce je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.2). 
Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem 
jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny 
do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu 
Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 
zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves 
nekvalitní v parametrech SO4. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 99% obyvatel. 
Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 
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Systém zásobení Charvatců se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající 
akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené - 
lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice. 
Pro nemocnici se 125 lůžky a dům důchodců s 200 lůžky je potřeba počítat s přepokládanou 
potřebou vody a množstvím splaškových vod 88 a 100 m3/den. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Martiněves - Charvatcích není v současnosti vybudovaný systém 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části obce Martiněves - Charvatcích je uvažováno s výstavbou nové kanalizační 
sítě. Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační 
sítě v obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími 
stanicemi v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do 
kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí 
kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené - lázně. 
V obci uvažujeme s vybudováním větevné stokové kanalizační sítě, jejíž součástí bude i 
kanalizační přivaděč končící v poslední šachtě kanalizace v obci Mšené - lázně. Obec je 
výškově rozdělena na dvě přirozená povodí, proto bude nutné kanalizaci doplnit o čerpací 
stanici splaškových odpadních vod s výtlakem. Úhrnná délka stokové kanalizační sítě bude 
3,130 km, spolu s 95 revizními šachtami. Celkem je možno uvažovat s odkanalizováním cca 
250 EO. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV obce Mšené – Lázně nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0256 Martiněves 
  .0256.04 Radešín 
 

identifikační číslo obce  013754 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Martiněves, Mšené - lázně z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča  
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Mšené - Lázně – likvidace odpadních vod, studie, 09/2003, SVIS s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Martiněves - Radešín leží v jižní části litoměřického okresu, u hranic 
Středočeského kraje. Trvale zde žije do 230 obyvatel, je zde 36 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná venkovského charakteru v zemědělské 
oblasti, rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 256 m n.m. Území náleží do povodí řeky 
Vltavy. Jsou zde 2 vodní nádrže a východně od zástavby protéká místní vodoteč. Svým 
územím Radešín částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se 
nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Martiněves - Radešín je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves 
(SK-LT.018.3). 
Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem 
jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny 
do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu 
Martiněves 150 m3 (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 
zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves 
nekvalitní v parametrech SO4. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100% obyvatel. 
Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s. 
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Systém zásobení Radešína se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající 
akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené-
lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Martiněves - Radešíně není v současnosti vybudovaný systém 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části obce Martiněves – Radešíně je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační sítě v 
obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími stanicemi 
v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do 
kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí 
kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené - lázně. 
V obci je navržená větvená stoková kanalizační síť, skládající se z jedné hlavní větve a 11 
větví vedlejších. Celková délka této sítě bude 5,273 km (2,335 km – výtlak V3) a bude na ní 
vybudováno celkem 85 revizních šachet. Hlavní stoka A bude ukončena na čerpací stanici 
splaškových odpadních vod. Celkem bude možno odkanalizovat výhledově cca 250 EO. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
obce Mšené – lázně nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0257 Mnetěš 
  .0257.01 Mnetěš 
 

identifikační číslo obce  009739 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Straškov - Vodochody, Vražkov, Mnetěš z roku 1998, zpracovatel Ing. 

arch. P. Vávra 
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
9. Projekt ”Vražkov, Mnetěš - kanalizace, vodovod, plyn, ČOV”, zpracovatel VOD-KA 

Litoměřice 
10. Situace vodovodu Mnetěš 1: 2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mnetěš leží na jih od Roudnice nad Labem, téměř na hranici okresu Litoměřice. Jedná 
se o obec do 460 trvale žijících obyvatel, s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořských 
výškách 202 - 220 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Severním okrajem obce protéká 
Vražkovský potok, obcí dvě bezejmenné vodoteče. Svým územím Mnetěš plně zasahuje do 
CHOPAV Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Předpokládá 
se 15 % zvýšení počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mnetěš je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK.LT.010.16), konkrétně jeho provozní částí Kleneč, 
která navazuje na horní tlakové pásmo Roudnice nad Labem a zajišťuje vodu pro obce 
Kleneč, Vražkov a Mnetěš. Toto tlakové pásmo je zásobováno vodojemy Hostěraz nový 2x 
2500 m3 (247,80/242,12) a Hostěraz starý 2x 650 m3 (247,72/ 242,81). Do obce je voda 
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přiváděna zásobním řadem přes Kleneč a Vražkov. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel 
obce. 
Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

Systém zásobení obce Mnetěš se nebude v budoucnosti měnit. Vzhledem k rozvoji obce je 
třeba zajistit dostatečný tlak v potrubí, již nyní se projevuje ve špičkách nízký tlak. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Mnetěš je oddílná splašková kanalizace (K-LT.021.6-S.C) z plastových kanalizačních 
trub profilu DN 300 napojená na kanalizační systém Vražkova a ČOV Straškov. Součástí 
kanalizační sítě jsou 2 čerpací stanice. Splaškové odpadní vody jsou odváděny kmenovou 
stokou DN 300 do kanalizační sítě obce Vražkov, následně do kanalizační sítě obce 
Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Straškov. 
Na ČOV je napojeno 73% obyvatel, 27% obyvatel likviduje splašky v bezodtokových jímkách, 
které vyváží na pole. 
Do roku 2003 byla majitelem kanalizace obec Mnetěš, od roku 2004 SVS a.s., 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
V obci jsou dvě krátké stoky dešťové kanalizace z betonových trub. Mají nedostatečnou 
kapacitu. Jedna je zaústěna do rybníka na návsi a druhá do silničního příkopu na okraji 
obce. Tato kanalizace je obecním majetkem. Část dešťových vod je odváděna systémem 
příkopů, struh a propustků a vsakována do terénu. 

××××× 

Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek. 
Předpokládá se rozšíření kanalizační sítě k nové výstavbě z korugovaného PVC DN 300 
délky 0,250 km. 
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Do kanalizační sítě obce Mnetěš budou ve výhledu přitékat splaškové vody z obcí Ctiněves, 
Černouček a Ledčice. 
Dále budou tyto odpadní vody odváděny kmenovou stokou do kanalizační sítě obce Vražkov, 
následně do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně 
Straškov. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0258 Mšené - lázně 
  .0258.01 Mšené - lázně 
 

identifikační číslo obce  010025 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán z roku 1995, zpracovatel Ing.arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mšené - lázně leží na jižním okraji okresu Litoměřice. Jedná se o obec do 870 trvale 
žijících obyvatel, se 158 rekreačními objekty a s areálem lázní (230 pacientů). Zástavba 
rodinnými domy, z části i panelovou zástavbou je soustředěná podél komunikace a 
Mšenského potoka a na okrajích obce jsou i rodinné domky venkovského charakteru. Obec 
se rozkládá v nadmořských výškách 204 - 250 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí 
protéká Mšenský potok a místní vodoteč. Svým územím Mšené - lázně zasahují do 
ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Mšené - lázně I. a II. stupně a částečně do 
CHOPAV Severočeská křída. V obci je několik drobných provozoven, Lázně - Mšené a.s., 
kde se rekonstruují veškeré objekty a rozšiřuje se balneoprovoz o rašelinové koupele, SÚS 
Mšené a zemědělská výroba - Zlatý klas a.s. Předpokládá se rozvoj lázeňství. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mšené - lázně je zásobena ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.11). 
Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena přes vodojem Ředhošť 2x 250 m3 
přívodním řadem DN 200 do vodojemu Mšené - lázně 2x 650 m3 (253,70/249,00) a odtud 
zásobním řadem DN 150 do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, 
zásobuje 95 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně (studny). 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení obce Mšené - lázně se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. Jedná se mimo jiné o hotel se 100 lůžky, Club Haus – 
golf s 50 návštěvníky a zámeček s 22 apartmány s přepokládanou potřebou vody a 
množstvím splaškových vod 70, 2 a 24 m3/den. 
Lázně Mšené a.s. odebírají vodu od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. a v 
současné době probíhá propojení na vlastní zdroj vody. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mšené - lázně má vybudovanou novou oddílnou splaškovou kanalizaci (K-LT.019.1-
S.C), která odvádí splaškové vody na čistírnu odpadních vod na severu obce. Stoková síť 
řeší odkanalizování téměř celé obce a je gravitační. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 80% 
obyvatel. Je vybudována z PVC, betonových a litinových trub DN 300 – 400. 
Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Zbývajících 20% trvale žijících obyvatel je odkanalizováno do bezodtokových jímek s 
následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Mšené-lázně do recipientu 
– Mšenský potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ 
v Roudnici nad Labem, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 16.1.2004, pod 
čj. 1892/2003/ŽP/J-8 
Platnost rozhodnutí do 12/2012 
Q = 70 000 m3/r 
CHSK = 70 mg/l 
BSK5 = 15 mg/l 
NL = 15 mg/l 
 
Čistírna odpadních vod, která se nalézá na levém břehu Mšenského potoka, je určena k 
čištění odpadní vody z obce Mšené - lázně a místního lázeňského areálu. Čištění odpadních 
vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 252 m3/den, 
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1510 EO a BSK5 = 90,6 kg/den. Tato čistírna pracuje na principu nízko zatěžované aktivace 
s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. 
Splaškové vody z obce a lázeňského areálu jsou přiváděny oddílnou kanalizací do čerpací 
stanice, která zajišťuje přečerpávání odpadních vod na biologický stupeň. Součástí čerpací 
stanice je i objekt mechanického předčištění. 
Základním funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění, je trojice kompaktních 
čistírenských jednotek MČOV VHS III. Každá z těchto jednotek je tvořena jedinou ocelovou 
nádrží, která je rozdělena vestavbou na prostor aktivační a dosazovací. K provzdušňování 
aktivační směsi slouží aerační válce. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu do Mšenského potoka. 
Přebytečný kal je pomocí ponorných čerpadla typu GFTÚ - 32 přečerpáván z MČOV do 
kalového sila, které sklouží k zahuštění a uskladnění kalu. Zahuštěný kal je vypouštěn k 
vysušení na dvě kalová pole. Jedná se o typové kalové pole ÚTP HYCO Bratislava typ KP - 
1300/900 cm. Dno kalových polí tvoří filtrační vrstvy z tříděného písku a štěrkopísku. Obvod 
prosáklé vody je zajištěn drenážním potrubím průměr 10 cm, zaústěným do šachet, zpět do 
nátoku na čistírnu.  
Výrazným znečišťovatelem napojeným na veřejnou kanalizaci jsou Lázně - Mšené a.s. Do 
kanalizace je vypouštěna voda ze sociálních zařízení a z kuchyně přes lapoly. Voda z 
lázeňských koupelí je odvedena samostatně do potoka. 
Vypouštěné odpadních vod mají tyto ukazatele: 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Lázně - Mšené služby-léčebná 
činnost 43 53,00 2,58 2,37 4,73 0,34 0,22 0,09 

 
Na ČOV Mšené – lázně je napojena i místní část Vrbice. 
 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

V obci Mšené - Lázně je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z plastových 
kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,490 km. Na vybudovanou kanalizační síť je 
možno připojit budoucí výstavbu. 
S ohledem na použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci 
stávající kanalizační sítě. 
Na centrální ČOV budou přiváděny splaškové vody z obce Martiněves včetně místních částí 
Charvatce, Radešín a místní části obce Mšené-lázně Ředhošť. 
Po dostavbě kanalizace a napojení nových obcí a místních částí nebude stávající čistírna 
odpadních vod vyhovovat. Navrhujeme její odstranění a nahrazení novou čistírnou 
odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací 
pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými 
česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní 
vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako 
objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně 
osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním 
shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací. 
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Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvodňován strojně 
technologickým zařízením instalovaným přímo na ČOV. Kalová voda bude průběžně 
odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Mšenského potoka. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0258 Mšené - lázně 
  .0258.02 Brníkov 
 

identifikační číslo obce  012333 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mšené - lázně - Brníkov leží jihovýchodně od Libochovic. Trvale zde žije do 
200 obyvatel, se 30 objekty rekreačního bydlení. Zástavba rodinnými domy venkovského 
typu je soustředěná. Rozkládá se v nadmořských výškách 230 - 268 m n.m., náleží do 
povodí řeky Ohře. Na jižním okraji protéká Brníkovský potok. Svým územím Brníkov zcela 
zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro 
skupinový vodovod Libochovice. Brníkov má zemědělský ráz s drobnou výrobou, výrazný 
rozvoj se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Mšené - lázně - Brníkov je zásobována ze skupinového vodovodu 
Libochovice (SK-LT.017.21). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov s akumulací 400 + 900 
m3. Voda z úpravny je vedena přívodním řadem DN 150 do redukční šachty před obcí. Do 
obce jsou vedeny dvě samostatné větve. Jedna přes redukční ventil do druhého tlakového 
pásma (spodní), druhá do prvního tlakového pásma (horní). Zásobní síť pokrývá celé 
zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení Brníkova se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
Výhledově je navrhována rekonstrukce technologie ÚV Brníkov. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Mšené - lázně - Brníkov není v současné době veřejná kanalizace. 
Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %) s následným 
vyvážením na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 10 km nebo na ČOV Roudnice nad 
Labem. 
V obci jsou pouze mělké stoky dešťové kanalizace, pocházející ze sedmdesátých let. Jsou z 
betonových trub DN 300 - 400 mm, bez šachet, pravděpodobně ve špatném stavu, některé 
úseky silně zanesené. Slouží pouze k odvádění dešťových vod a vyústěny jsou přímo v obci 
do příkopů. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do 
recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně 
nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 3,230 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
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zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Brníkovského potoka. 
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
nebo na ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0258 Mšené - lázně 
  .0258.03 Ječovice 
 

identifikační číslo obce  012334 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Mšené - lázně a Martiněves z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mšené - lázně - Ječovice leží v jižní části litoměřického okresu, jižně od 
Libochovic. Trvale zde žije do 90 obyvatel a je zde 10 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou 
výrobou – farma Lorenc. Rozkládá se v nadmořské výšce 265 – 292 m n.m., náleží do 
povodí řeky Ohře, 200 m jižně od zástavby protéká Mšenský potok. Svým územím Ječovice 
okrajově zasahují do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček 
pro skupinový vodovod Libochovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Ječovice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.9). Zdrojem vody 
je úpravna vody Brníkov. Voda je dopravována do věžového vodojemu Podbradec 200 m3 
(317,43/311,00), odtud je voda zásobním řadem DN 100 přiváděna gravitačně přes 
Podbradec do Ječovic. Na vodovod je napojeno 81% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Mšené - lázně - Ječovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odtud se 
vyvážejí na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 6 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren a 
rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 
budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. Likvidace kalu 
z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0258 Mšené - lázně 
  .0258.04 Podbradec 
 

identifikační číslo obce  012335 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mšené - lázně - Podbradec leží jižně od Libochovic. Trvale zde žije do 130 
obyvatel a je zde 30 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru se zemědělskou výrobou a provozovnou pro výrobu oken (M-EURO 
SYSTÉM a.s.). Rozkládá se v nadmořské výšce 260 – 282 m n.m., náleží do povodí řeky 
Ohře, jižním okrajem protéká Hvížďalecký (Podbradecký) potok. Svým územím Podbradec 
zcela zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro 
skupinový vodovod Libochovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Mšené - lázně - Podbradec je zásobována ze skupinového vodovodu 
Libochovice (SK-LT.017.8). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena do 
věžového vodojemu Podbradec 200 m3 (317,43/311,00), odtud vede zásobní řad do obce 
kde je napojeno 79% obyvatel. Zásobování pitnou vodou ostatních obyvatel je individuelní 
pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody ve studních je nedostatečné. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Podbradce se nebude v budoucnosti měnit. 
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V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Mšené - lázně - Podbradec není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), 
odkud se vyvážejí na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 7 km nebo na ČOV Roudnice nad 
Labem. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Budyně 
nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,110 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
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Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Hvížďaleckého (Podbradeckého) potoka. 
Ze dvou objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
nebo na ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0258 Mšené - lázně 
  .0258.05 Ředhošť 
 

identifikační číslo obce  014490 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Mšené - Lázně – likvidace odpadních vod, studie, 09/2003, SVIS s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mšené - lázně - Ředhošť včetně Loucké leží na jižní hranici okresu 
Litoměřice. Trvale zde žije do 190 obyvatel a je zde 30 objektů rekreačního bydlení. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou a 
truhlářskou provozovnou Libor DRM. Rozkládá se v nadmořské výšce 242 – 275 m n.m., 
náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Mšenský potok, 100 m východně od Ředhoště 
protéká místní vodoteč. Svým územím okrajově zasahuje do ochranného pásma 2. stupně 
vodních zdrojů Evaň a vývěr Roudníček pro skupinový vodovod Libochovice. Nepředpokládá 
se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Mšené - lázně - Ředhošť je zásobována ze skupinového vodovodu 
Libochovice (SK-LT.017.10). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena do 
věžového vodojemu Podbradec 200 m3 (317,43/311,00), odtud vede zásobní řad do obce 
kde je napojeno 100% obyvatel. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení obce Ředhoště se nebude v budoucnosti měnit. 
Pro výrobnu a zpracovnu masa s jednosměnným provozem je potřeba počítat 
s přepokládanou potřebou vody a množstvím splaškových vod 100 m3/den, 
s předpokládaným nárůstem na 2 směny. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Mšené - lázně - Ředhošť není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se 
vyvážejí na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 4 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V rámci zpracované studie je doporučeno vybudování čerpací stanice splaškových 
odpadních vod a výtlaku do koncové šachty kanalizace obce Mšené - lázně. Čerpací stanici 
konstrukčně upravit pro vypouštění svozové techniky. 
Trasa kanalizačního výtlaku je navržena v souběhu s komunikací (po levé straně ve směru 
Ředhošť). Čerpací stanice splaškových odpadních vod bude umístěna v zelené ploše za 
autobusovou zastávkou v obci Ředhošť. Na výtlaku předpokládáme vybudování 2 kalníků a 
3 vzdušníků. Výtlak navrhujeme z HDPE DN 80 v celé délce 2,543 km. 
Stávající akumulační jímky pro zachycování odpadních vod bude nutné rekonstruovat. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mšené – lázně nebo na ČOV Roudnice nad 
Labem. 
U nové výstavby navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren. Likvidace kalu 
z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0258 Mšené - lázně 
  .0258.06 Vrbice 
 

identifikační číslo obce  010026 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Územní plán Mšené - lázně z roku 1995, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Mšené - lázně - Vrbice leží na jižním okraji okresu Litoměřice. Trvale zde 
žije do 130 obyvatel a je zde 30 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je poměrně 
soustředěná, rekreačního charakteru se zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské 
výšce 230 – 265 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Mšenský potok. Svým 
územím Vrbice částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Mšené - lázně - Vrbice je zásobována ze skupinového vodovodu 
Libochovice (SK-LT.017.12). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena přes 
vodojem Ředhošť 2x 250 m3 (295,00/291,30). Odtud vede zásobní řad DN 200 do obce kde 
je napojeno 100 % obyvatel. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Vrbice se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Místní část obce Mšené - lázně – Vrbice, která je prakticky předměstím obce Mšené - lázně, 
má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (K-LT.019.2-S.C), která je napojena na 
kanalizační síť Mšené - lázně. Odvádí splaškové vody od 61% obyvatel na čistírnu 
odpadních vod Mšené - lázně. Gravitační síť je z PVC trub DN 300. 
Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Zbývajících 39% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek, které jsou vyváženy 
na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 2 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem. 

××××× 

V této místní části je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě, odvádějící 
splaškové vody do kanalizační sítě obce Mšené - lázně, na kterou je přímo napojena a odtud 
pak k likvidaci na centrální čistírně Mšené - lázně. Dostavba se uvažuje z plastových 
kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,830 km. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV obce 
Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0259 Nové Dvory 
  .0259.01 Nové Dvory 
 

identifikační číslo obce  010613 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
5. Územní plán Nové Dvory z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nové Dvory leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 100 
trvale žijících obyvatel s 41 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 70 chat). 
Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 157 - 164 m n.m., náleží do povodí Ohře. Severovýchodním okrajem obce protéká 
potok Čepel. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního 
parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nové Dvory je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.21). Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma 
Roudnice nad Labem přes obec Podlusky a Chvalín. Obec je pod tlakem VDJ Slavín 
1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý) s dochlorováním na síti před 
obcí. Přívodní potrubí do obce je z PVC DN 150.  
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje cca 64 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Nové Dvory není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od 8 % obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do 
dešťové kanalizace. Od 46 % obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Roudnice nad Labem do vzdálenosti 7,5 km, od zbylých 
46 % obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
V druhé polovině sedmdesátých let byla postupně téměř v celé obci vybudována dešťová 
kanalizace. Její stoky jsou z betonových trub DN 600 - 700, velmi malých spádů, částečně 
zanesené, ale funkční. Kanalizace je vypouštěna na čtyřech místech do Čepele. 
Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí 
a vsakována do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad 
Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě s kombinací 
gravitační a tlakové kanalizace. 
Převážná část splaškové kanalizace bude gravitační v celkové délce 1,290 km, bude 
vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část 
kanalizační sítě v celkové délce 0,070 km bude provedena z tlakového potrubí DN 50. 
Součástí kanalizační sítě bude i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 v délce 0,810 km. 
Odpadní vody budou odváděny touto kanalizační sítí společně s odpadními vodami místní 
části Chvalín do kanalizační sítě obce Doksany a odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních 
vod Doksany. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 
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 CZ042.3506.4211.0259 Nové Dvory 
  .0259.02 Chvalín 
 

identifikační číslo obce  010612 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Nové Dvory z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Nové Dvory - Chvalín leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Trvale 
zde žije do 130 obyvatel a je zde 24 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba domy 
venkovského charakteru je soustředěná s převažujícím zemědělstvím. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 161 - 172 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Severovýchodně 100 m od 
zástavby protéká potok Čepel. Svým územím Chvalín plně zasahuje do CHOPAV 
Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Nové Dvory - Chvalín je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky 
skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.11). Voda je přiváděna z nízkého 
tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky. Obec je pod tlakem VDJ Slavín 
1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Přívodní potrubí do obce je z 
PVC DN 150. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Nové Dvory – Chvalín není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od 16 % obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem 
zaústěným do dešťové kanalizace, dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se od 42 % obyvatel vyvážejí na ČOV Roudnice nad Labem do vzdálenosti 6 
km a od 42 % na zemědělsky využívané pozemky.  
V obci je dešťová kanalizace postavená v letech 1982 - 83. Odvádí dešťové vody přibližně z 
jedné třetiny obce. Je z betonových trub DN 600, má velmi malý spád a je silně zanesená. 
Tím je výrazně snížena její kapacita, ale dosud se neucpává. Dešťové vody jsou z ní 
vypouštěny do Čepele. Kanalizace je majetkem obce Nové Dvory. Zbývající část dešťových 
vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále je 
vsakována do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad 
Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,250 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250. Součástí kanalizační sítě bude i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 
0,150 km. Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,060 km do 
kanalizační sítě obce Nové Dvory, následně pak do kanalizační sítě Doksany a odtud pak k 
likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany. 
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Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a 
bezodtokových jímek. 



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

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

 

 CZ042.3506.4211.0260 Přestavlky 
  .0260.01 Přestavlky 
 

identifikační číslo obce  013514 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro obec Přestavlky zpracovatel firma PROJEKTY Ing. arch. Karel. 

Chlouba, Ročov  
7. Projekt napojení vodovodu Přestavlky na nový zdroj - Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. , Útvar projekce Liberec, 02/2000 
8. Splašková kanalizace a společná ČOV Nížebohy – Přestavky, zadávací studie, 10/1991, 

Severoprojekt, Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Přestavlky leží jihozápadně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 220 trvale 
žijících obyvatel s 11 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domy venkovského 
charakteru je soustředěná. Obec leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 182 - 
208 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká Tvrdodolská svodnice. Svým územím 
Přestavlky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a nacházejí se v ochranném 
pásmu vodního zdroje. V obci je sídlo zemědělského družstva a sušárna chmele. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Přestavlky je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.18) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi 
Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem 
přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - 
nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda 
přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z něj je gravitací 
zásobena obec Přestavlky. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Vodovod je vyhovující i pro výhled do roku 2015. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Přestavlky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (68%) vyvážených na pole, v domovních 
čistírnách se vsakovacími jímkami je likvidováno 32% splašků. 
Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů a propustků do recipientů nebo volně 
zasakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren a 
rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 
budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice 
nad Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,760 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
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vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odvádět k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Tvrdodolské svodnice. 
Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části obce Budyně nad Ohří - 
Nížebohy. 
Alternativně lze Přestavlky a místí část obce Budyně nad Ohří – Nížebohy odkanalizovat do 
kanalizačního systému Budyně nad Ohří a likvidovat odpadní vody na ČOV Budyně nad 
Ohří, která je dostatečně kapacitní. 
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 CZ042.3506.4211.0261 Račiněves 
  .0261.01 Račiněves 
 

identifikační číslo obce  013739 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
8. Urbanistická studie sídel Bříza, Račiněves, duben 1995, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
9. Územní plán sídelního útvaru Račiněves, červen 1996, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Račiněves leží na jižním okraji Litoměřického okresu asi 6 km jižně od Roudnice nad 
Labem. Jedná se o obec do 450 trvale žijících obyvatel, s 21 objekty pro rodinnou rekreaci. V 
obci se počítá s ubytovací kapacitou 25 lůžek. Zástavba je soustředěná, venkovského 
charakteru, s rozvinutým zemědělstvím (ZD Straškov). V obci provozuje činnost stavební 
firma JUKO Račiněves. Obec se rozkládá v nadmořských výškách 218 - 234 m n.m., náleží 
do povodí řeky Ohře. Přes obec vede koryto občasného toku, které je z části zatrubněné 
(Račiněveská strouha). Na návsi jsou dvě menší vodní nádrže. Celé území obce leží v 
CHOPAV Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Račiněves je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.12), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která 
zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé 
úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC DN 200 přes 
Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Do obce Račiněves je 
voda přiváděna z věžového vodojemu Bříza, zásobním řadem DN 150. Na zásobní síť je 
napojeno 100% obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Račiněves se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Račiněves je síť veřejné kanalizace (K-LT.021.3-S.C), odvádějící splaškové vody z 
téměř celé obce. Je na ní napojeno 93 % obyvatel. Je vybudována z PVC trub DN 300. 
Kmenovou stokou z PVC trub DN 300 jsou splaškové vody z obce Račiněves gravitačně 
přiváděny na ČOV Straškov. 
Kanalizační síť i kmenová stoka je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Zbylých 7 % trvale žijících obyvatel je odkanalizováno do septiků, jejichž přepady jdou 
zaústěny do vsaku. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Račiněves je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub 
DN 250 v celkové délce 0,160 km, čímž bude odkanalizována celá obec. 
Stoky v obci byly postaveny tak, že umožňují i napojení plánovaných 20 rodinných domků. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4211.0262 Roudnice nad Labem 
  .0262.01 Roudnice nad Labem 
 

identifikační číslo obce  040902 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra 
8. Provozní řád ČOV Roudnice nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Roudnice nad Labem leží jihovýchodně od města Litoměřice. Jedná se o obec do 12 
260 trvale žijících obyvatel, je zde 515 chat pro rekreaci. Jsou zde hotely a penziony 
s kapacitou 303 lůžek. Na území města se nacházejí průmyslové podniky. Mezi větší z nich 
patří Vitana a.s., Procházka s.r.o. (masný průmysl), Glazura (výroba glazur, barev), Meva 
a.s. (výroba kontejnerů, lampiček, dýchací přístroje), Johnson Controls s.r.o. (šití 
autopotahů), GRK Praha – engineering s.r.o. (strojní výroba), RIPSL (slévárenství), Zinkovna 
Roudnice nad Labem, HENSEL (elektrotechnický závod), ANTINARI (výroba dveří), areál 
Roudnických strojíren a sléváren (ROSS) je využíván několika firmami k podnikatelské 
činnosti (Keratech group a.s.). Souvislá zástavba se značným množstvím rodinných domů i 
panelovou výstavbou se nachází v nadmořské výšce 157 - 232 m n.m., náleží do povodí 
řeky Labe. Severním okrajem města protéká řeka Labe a jihozápadním potok Čepel, který se 
vlévá mimo území města do řeky Ohře, je zde koupaliště a jedna vodní nádrž. Svým územím 
Roudnice nad Labem plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a částečně do 
ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů skupinového vodovodu Roudnice nad Labem – 
studní S1 a S2. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ten ovlivní rychlost realizace bytové 
výstavby a rodinných domků na území tzv. ”Horní Podlusky”. 
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Roudnice nad Labem je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.1). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov, ze které je 
voda přiváděna do vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda 
přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - 
nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z těchto vodojemů je zásobeno 
horní tlakové pásmo města. Z vodojemů Hostěraz je voda přepouštěna do vodojemů Slavín 
1000 m3 - nový (221,02/215,02) a 750 m3 - starý (219,33/215,62). Z těchto vodojemů je 
zásobeno dolní tlakové pásmo města. 
Voda z místních podzemních zdrojů (stará a nová studna S1 a S2) je bez úpravy čerpána 
přímo do vodojemů Hostěraz (starý 2x 650 m3 247,72/242,81 a nový 2x 2500 m3 
247,80/242,12), kde společně s vodou přepouštěnou z vodojemu Zahořany (voda z ÚV 
Malešov) tvoří hlavní zdroj a akumulaci skupinového vodovodu Roudnice nad Labem. 
Úpravna vody Roudnice nad Labem (se zdroji - vrty v povodí potoka Čepel) byla vyřazena z 
provozu z ekonomických důvodů (přívod levnější vody z ÚV Malešov). 
V Roudnici nad Labem je vybudovaná kompletní zásobní síť s připojením 99 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Roudnice nad Labem se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Roudnici nad Labem je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.013.1-J.C) s 
napojením na ČOV pro město Roudnice nad Labem umístěnou ve Vědomicích. Středem 
města prochází rozvodí mezi řekou Labem a potokem Čepel. Z části města přilehlého k Labi 
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odtékají splašky na ČOV gravitací. Pod řekou Labem je vybudována shybka končící v areálu 
ČOV. Pro jižní část města Roudnice nad Labem původně sloužila čistírna odpadních vod 
Podlusky. Dnes již není tato čistírna pro Roudnici nad Labem využívána a část města 
skloněná směrem k potoku Čepel je odvodněna do nejnižšího místa, kde je umístěna čerpací 
stanice Roudnice - Hracholusky (ČS 35,0 l/s), odkud jsou odlehčené odpadní vody 
přečerpávány výtlačným řadem z litinových trub DN 250 do kanalizace, která gravitačně 
odtéká na ČOV ve Vědomicích. Gravitační kanalizační síť je vybudována ze starých stok 
vejčitých 400/800 až 1100/800, tlamových 700/500 až 1500/1000, s obdélníkovým profilem 
400/560 až 1500/750 a z novějších stok z trub betonových, kameninových, PVC, krátké 
úseky i z jiných materiálů – DN 250 až DN 1200. Kanalizační síť města Roudnice je 
dobudována. Napojení obyvatel na stokovou síť i ČOV je 100 %. Kanalizační síť je v majetku 
SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Roudnice nad Labem – 
Vědomice do toku Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým 
Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství 
dne 18.11.1999, pod čj. 231.2-7649/99ŽP: 
Q = 120 l/s, 3200 m3/den, 1 100 000 m3/rok 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
70 100 10 20 15 30 10 20 15 30 4 6 

 
Platnost rozhodnutí do 31.12.2005 
 
Hodnoty přítoku do čistírny odpadních vod – dle projektu 
Počet ekvivalentních obyvatel    15 000 EO 
Přítok při suchém počasí Qt= Qs + Qf    3 000 (m3/d) 125 (m3/h) 
Biochemická spotřeba kyslíku BSK5      900 (kg/d) 300 (mg/l) 
Chemická spotřeba kyslíku CHSK    1 800 (kg/d) 600 (mg/l) 
Usaditelné látky jako nerozpuštěné.látky NL  1 050 (kg/d) 350 (mg/l) 
NCelk (NOrg + NH4-N + NO2- N+ NO3-N)   165 (kg/d) 55 (kg/d) 
Fosfor (celkový)      37,5 (kg/d)  12,5 (mg/l) 
 
Tato čistírna zajišťuje čištění odpadních vod z Roudnice nad Labem a obcí Vědomice, 
Krabčice, Rovné, Vesce a od roku 2003 i obce Kleneč. Jedná se o mechanicko-biologickou 
čistírnu s nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu s kapacitou Q = 3000 m3/d a BSK5 
= 900 kg/d. 
Hrubé předčištění je tvořeno strojně stíranými jemnými česlemi s lisem na shrabky (na 
obtoku jsou ručně stírané česle) a vertikálním lapákem písku zdvojeným LPV 2x 150. Za 
lapákem písku je rozdělovací objekt tvořený dvěma Parshallovými žlaby P4. Tento objekt 
umožňuje též přesné měření na přítoku do jednotlivých aktivačních nádrží. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají na biologický stupeň, který je tvořen dvěma 
oběhovými nádržemi s povrchovou mechanickou aerací. Odtok z aktivačních nádrží je 
přepadem přes regulovatelnou klapku. 
Pro separaci kalu a vyčištěné vody jsou navrženy dvě kruhové dosazovací nádrže průměru 
18 m a celkového objemu 1400 m3 se stíráním hladiny a dna pojezdným mostem. 
Vyčištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny přes měrný objekt - Parshallův žlab P4 do 
Labe.  



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. 4 

Vratný kal je přečerpáván z dosazovací nádrže zpět do aktivace. Přebytečný kal je 
čerpadlem přečerpáván do jedné ze dvou uskladňovacích nádrží - V = 380 a 280 m3 
eventuelně čerpán přímo na strojní zahuštění. V uskladňovacích nádržích probíhá aerobní 
stabilizace kalu. Stlačený vzduch je dodáván dvěma dmychadly s rotačními písty, nádrže 
jsou provzdušňovány talířovými provzdušňovacími membránovými elementy. 
Homogenizovaný kal je čerpán ke strojnímu odvodňování kalu, které obsahuje vedle 
pásového lisu kompletní chemickou stanici k dávkování flokulačních činidel. V případě 
poruchy odvodňovacího zařízení bude kal akumulován v podzemních kalojemech s možností 
celkové doby uskladnění cca 30 dní. Kalová voda bude odčerpána a dále gravitačně vedena 
do aktivačních nádrží. 
Pro eliminaci fosforu je navrženo chemické srážení síranem železitým, který bude dávkován 
do potrubí vratného kalu.  
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Roudnici nad Labem vyskytují 
ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 GKR Praha strojní výroba 202 27,95 17,00 15,00 31,20 0,54 0,34 0,13 

2 Meva a.s. 
Urbanka 

strojírenská 
výroba 218 43,30 5,93 11,22 27,45 0,58 0,36 0,15 

3 ČSAD Bus 
Roudnice doprava neuve- 

deno 10,00 4,00 3,67 7,33 0,53 0,33 0,13 

4 Firmy působící 
v areálu ROSS 

strojírenská 
výroba 

neuve- 
deno 

neuve-
deno 

neuve-
deno 

neuve-
deno 

neuve-
deno 

neuve-
deno 

neuve-
deno 

neuve-
deno 

 
Odpadní vody jednotlivých firem jsou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem. Vitana a.s. 
a Meva a.s. Bezděkov mají vlastní samostatné ČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu. 

××××× 

Současný stav je dostačující i pro výhled k roku 2015. 
Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
Na ČOV Roudnice nad Labem bude výhledově napojena obec Dobříň a po zrušení ČOV 
Podlusky bude napojena místní část Podlusky a obec Dušníky. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
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 CZ042.3506.4211.0262 Roudnice nad Labem 
  .0262.02 Podlusky 
 

identifikační číslo obce  014177 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Roudnice nad Labem z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra 
8. Provozní řád ČOV Podlusky 
9. Podlusky – přepojení kanalizace, Dokumentace pro územní řízení 02/2004, SVIS s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část města Roudnice nad Labem - Podlusky leží v západní části Roudnice nad 
Labem. Trvale zde žije do 880 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, s rodinnými a 
panelovými domy, na okrajích venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 171 - 194 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Čepel. 
Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a nachází se v ochranném 
pásmu vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Roudnice nad Labem - Podlusky je zásobena ze skupinového vodovodu 
Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.2) z dolního tlakového pásma vodojemu Hostěraz 2x 
2500 m3 (247,80/242,12). Voda do obce je přiváděna potrubím PVC DN 150, zásobní síť DN 
100 - 150 mm pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 75 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení místní části Podlusky se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu 
v rámci PRVKUK až po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Roudnice nad Labem - Podluskách je vybudována jednotná kanalizační 
síť (K-LT.014.1-J.C) z trub kruhových DN 300 a 400, a z vejčitých 550/800 a 600/900 m s 
jednou odlehčovací komorou. Odlehčení přívalových vod je do potoka Čepele. Odpadní vody 
jsou přiváděny na ČOV Podlusky gravitačně. Stoková síť a ČOV řeší odkanalizování 100 % 
trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a provozují je 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Podlusky sloužila původně pro čištění odpadních vod i z části Roudnice nad Labem 
spádově příslušející k potoku Čepel. Po výstavbě ČOV Roudnice nad Labem jsou odpadní 
vody z tohoto území přečerpávány na čistírnu odpadních Roudnice nad Labem. Na ČOV 
Podlusky přitékají odpadní vody z Podlusků a Dušníků. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Roudnice nad Labem – 
Podlusky do recipientu Čepel v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým 
Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství 
dne 15.4.1991, pod čj. 745/91/3:  
Q = 800 000 m3/rok 
BSK5 = 40 mg/l 
NL = 50 mg/l 
 
Platnost rozhodnutí do 31.12.2005 
 
Projektované parametry: 
EO 14 400 
Q = 25,00 l/s = 788 400 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 400 mg/l 
  NL = 350 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 40 mg/l 
  NL = 50 mg/l 
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Skutečné parametry: 
EO 737 
Q = 1,7 l/s = 54 876 m3/r 
Přítok:  CHSK = 610 mg/l 
  BSK5 = 301 mg/l 
  NL = 312 mg/l  
Odtok:  CHSK = 86 mg/l 
  BSK5 = 23,30 mg/l 
  NL = 33,90 mg/l 
 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Roudnici nad Labem - Podluskách je 
umístěna na pravém břehu potoka Čepele pod obcí Podlusky. Jedná se o čistírnu odpadních 
vod s primární sedimentací a biologickými filtry s kapacitou Q = 2160 m3/den a BSK5 = 
864,1 kg/den. 
Odpadní vody přitékají na čistírnu přes oddělovací komoru s jednostranným bočním 
přepadem dlouhým 6 m, kde dochází k odlehčení (ředící poměr 1:5) přívalových dešťových 
přítoků. 
Hrubé předčištění tvoří strojně stírané česle DOOR šířky 500 mm a horizontální lapač písku 
žlabového typu délky 6 m a průtočného profilu 75 x 75 cm. Stírání písku je prováděno ručně 
hrablem do sběrné jímky. Hrubých nečistot zbavené odpadní vody přitékají na jemné ručně 
stírané česle s průlinami 20 mm. Takto předčištěné odpadní vody přitékají přes Parshallův 
měrný žlab s šířkou hrdla 18,5 cm do usazovací nádrže.  
Jedná se o plochou kruhovou nádrž průměru 7 m se strojním stíráním (systém DOOR). 
Hloubka vody 2,00 m. Odpadní vody dále odtékají do čerpací stanice.  
Mechanicky vyčištěné vody se čerpadlem dopravují na recirkulační biologický rychlofiltr. 
Čerpadla jsou osazena čtyři (typ NZ-4 F) Q = 950 l/min = 15,8 l/s.  
Biologický filtr je nádrž o průměru 9 m s výškou náplně 2,8 m. Původní kamenná náplň o 
zrnitosti 4-7 cm je v současné době nahrazena umělohmotnou (50 mm kusy trubek z 
nízkotlakého polyetylénu).  
K separaci kalu slouží dvojice vertikálních dosazovacích nádrží dortmunského typu o 
půdorysu 6 x 6 m a hloubce 4 m. Vyčištěná voda odtéká do jímky, z níž se potřebný díl vrací 
jako recirkulace do čerpací jímky v čerpací stanici. Kal se přepouští do kalové sběrné jímky a 
odtud do kalové jímky v čerpací stanici. Pomocí čerpadel se primární i sekundární kal 
dopravuje do vyhnívací komory. 
Jedná se o válcovou nádrž o průměru 8 m a výšce 4,3 m, konická spodní část je hluboká 2 
m. Vyhnilý kal je vytlačován na kalová pole přes šoupátkovou komoru (kde je možnost 
napojení na fekální vozy). Míchání je prováděno přečerpáváním obsahu nádrže.  
Vyhnilý kal je vypouštěn na některé z 10 polí o půdorysných rozměrech 3,6 x 15 m.  
Celková kapacita kalových polí je 108 m3  
Na čistírně bylo dodatečně instalováno plynové hospodářství, ale neosvědčilo se. Plánuje se 
jeho definitivní zrušení (demontáž), s tím, že se využije těleso plynojemu jako uskladňovací 
nádrž kalu.  
V současné době je měření průtoku prováděno výpočtem z hloubky hladiny v přítokovém 
žlabu před jemnějšími česlemi.  
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Čepel. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu 

××××× 
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V návaznosti na záměr ukončit činnost čistírny odpadních vod v Podluskách, jenž je ve 
špatném technickém stavu, bylo vydáno územní rozhodnutí na konkrétní stavební zrušení 
čistírny. Zároveň je navrženo přečerpávání odpadních vod do stokové sítě v Roudnici nad 
Labem.  
 
Výpočet množství splaškových vod podle průtoků zjištěných v ČOV Podlusky: 
Průměrný roční průtok: 63.072 m3/rok = 176 m3 / den = 7,4 m3/ hod 
Průměrný denní průtok: 7400 l/hod = 2 l/sek 
Maximální hodinový průtok: Qhmax = 2 l/sek x 3,5 = 7 l/sek 
Dvojnásobek hodinového maxima: 7 l/sek x 2 = 14 l/sek 
 
Projektované kapacity: 
Výtlak splaškové kanalizace: z potrubí HDPE DN 140 x 8,3 PN 10, délka 1,480 km 
Gravitační stoka: z potrubí kameninového DN 400, délka 0,260 km 
Čerpací šachta splašků: provedení z bet. prefabrikátů, 2 ks čerpadel FLYGT 
Dešťový oddělovač: provedení z bet. prefabrikátů 
Samočistící česle: osazeny v bet. žlabu o šířce 350 mm 
Lapák písku: osazen v bet. šachtě o průměru 1000 mm 
Kalové pole: betonová plocha o velikosti 3 x 6 m 
Odlehčovací stoka: provedena z trub železobetonových DN 800 v délce 0,060 km. 
Kanalizační přípojka: provedena z trub kameninových DN 150 v délce 0,190 km. 
 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
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 CZ042.3506.4211.0263 Straškov - Vodochody 
  .0263.01 Straškov 
 

identifikační číslo obce  015628 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Koncept územního plánu „Straškov - Vodochody, Vražkov, Mnetěš“ z roku 1997, 

zpracovatel Ing. arch. P. Vávra (zahájení projednání konceptu 1998) 
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
9. Rozšíření ČOV Straškov – Vodochody, PIK Vítek, dokumentace pro stavební povolení, 

04/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Straškov leží jižním směrem od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec se 
soustředěnou zástavbou, kde trvale žije okolo 560 obyvatel. Obce Straškov s místní částí 
Vodochody dnes tvoří jeden celek. V obci Straškov se nachází 48 objektů pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 208 - 220 m 
n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Čepel, který je vodohospodářsky 
významným tokem a je zde rybník. Svým územím Straškov plně zasahuje do CHOPAV 
Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Jediným významným 
podnikem je ZD Straškov (ve Straškově - rostlinná výroba, 135 zaměstnanců). Katastrální 
území obce patří do zájmového území dálnice D8 a výstavby vysokorychlostní trati Praha -
Berlín, nepředpokládá se však významný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Straškov je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.13), konkrétně jeho provozní částí 
Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 
m3 u bývalé úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC DN 200 
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přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod 
pokračuje řadem PVC DN 150 do Břízy a dále řadem PVC DN 200 do Straškova a 
Vodochod. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, na vodovod pro veřejnou 
potřebu je připojeno 57% obyvatel. 
Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Straškov je vybudována oddílná kanalizace (K-LT.021.1-S.C), kterou jsou splaškové 
odpadní vody odváděny na ČOV Straškov. Jedná se o kanalizační systém Straškov, 
Vodochody, Račiněves, Bříza, Vražkov a Mnetěš se společnou ČOV ve Straškově. 
Kanalizace i ČOV byly uvedeny do provozu v roce 1998 včetně napojení Račiněvse. Na tuto 
kanalizaci a ČOV je napojeno 33 % obyvatel. Kanalizace Straškov je vystavěna z PVC trub 
DN 300. Na společném kanalizačním systému Straškov - Vodochody jsou splaškové vody ze 
dvou povodí přečerpávány. Z ČS 1 (Qč = 8 l/s, H = 12 m) výtlakem z PVC trub DN 100 a z 
ČS 2 (Qč = 8 l/s, H = 12 m) výtlakem z PVC trub DN 100.  
Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Na tento kanalizační systém by se měly do roku 2008 připojit obce Ctiněves, Černouček a 
Ledčice. 
V bezodtokových jímkách, které se vyvážejí na ČOV Straškov nebo ČOV Roudnice nad 
Labem jsou zachycovány splaškové vody od 12% obyvatel, od 22 % obyvatel se vyvážejí na 
pole, do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku je odkanalizováno 32% obyvatel. 
Dva rodinné domy typu OKAL mají vlastní mikročistírnu DČB 2,5 (1 %). Odtok z této čistírny 
ústí do potoka Čepel.  
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Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Straškov do recipientu – 
Čepel v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 10. 10. 2002, pod čj. 
231.1-5764/02/ŽP 
Platnost rozhodnutí do 12/2010 
Q = 120 000 m3/r 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
90 120 20 40 20 40 10 20 - - - - 

 
Projektované parametry: 
1762 EO 
Q = 2,90 l/s = 91 454 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 422 mg/l 
  NL = 300 mg/l  
Odtok:  BSK5 = 10 mg/l 
  NL = 10 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
1290 EO 
Q = 3,10 l/s = 96 129 m3/r 
Přítok:  CHSK = 525 mg/l 
  BSK5 = 289 mg/l 
  NL = 197 mg/l 
Odtok:  CHSK = 36 mg/l 
  BSK5 = 8 mg/l 
  NL = 7 mg/l 
  N-NH4 = 2,43 mg/l 
 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 251 m3/den a BSK5 = 
105,9 kg/den využívá osvědčené technologie nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací 
kalu a s předřazenou denitrifikací. Je vybavena technologií ECOFLUID OXICLAR, která 
umožňuje odstraňování nutrientů z odpadní vody. 
Čistírna sestává z mechanického předčištění (jemné strojně stírané česle, lapač písku) a z 
kompaktního biologického stupně (denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem 
aktivovaného kalu, sestávajícího ze dvou samostatných reaktorů). ČOV je vybavena kalovým 
hospodářstvím - reaktor REOVIT.  
Odpadní voda protéká přes jemné strojně stírané česle šířky 400 mm s šířkou průlin 3 mm. 
Odpadní voda zbavená shrabků prochází do čerpací jímky. V čerpací jímce jsou osazena 
dvě čerpadla 50 - GFHU, kterými je voda čerpána do lapače písku. Písek z lapače je 
odčerpáván pomocí mamutky do odvodňovače a pračky písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají na biologický stupeň čistírny, který je tvořen 
dvojicí reaktorů OXICLAR. Každý z nich je rozdělen na nitrifikační, denitrifikační a separační 
část, které jsou vzájemně propojeny přepážkami vestaveb.  
Před nátokem do denitrifikace dochází k rovnoměrnému rozdělení nátoku do obou reaktorů v 
rozdělovací nádržce. Do denitrifikace o objemu 55 m3 je mimo přítoku odpadních vod také 
přiváděn hydropneumaticky (mamutkou) vratný (recirkulovaný) kal. Denitrifikační směs je 
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míchána míchadlem APM 250. Pro případ nutnosti podpory nitrifikace (např. v zimních 
měsících) je v denitrifikaci instalován provzdušňovací systém se samostatným uzávěrem. 
Z denitrifikace odpadní voda ve směsi s vratným kalem natéká do nitrifikační sekce reaktoru 
(objem 273 m3) otvorem v přepážce u dna. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje 
jemnobublinný aerační systém, který sestává z trubkových provzdušňovacích elementů 
instalovaných na dně reaktoru. V nitrifikační části je osazeno kalové čerpadlo GFHU 32, 
kterým je odtahován přebytečný kal do zahušťovače kalu REOVIT. 
Separační prostory objemu 43 m3 tvoří nerezová vestavba, která má tvar pláště 
pravidelného komolého dvanáctibokého jehlanu s průměrem základny 6,0 m s výškou 4,3 m, 
v dolní části hydraulicky uzpůsobená pro fluidní filtraci kalu kalovým mrakem a pro jeho 
vnitřní recirkulaci. Uprostřed hladiny je osazen sběrač plovoucích nečistot. Na dně 
separačního prostoru je uloženo potrubí, kterým je hydropneumaticky odčerpáván vratný kal 
do denitrifikace.  
Přebytečný kal je odčerpáván do kalového hospodářství čistírny, které sestává ze 
zahušťovače kalu REOVIT. REOVIT je betonová nádrž přiléhající k nádrži s reaktory 
OXICLAR. REOVIT má půdorysné rozměry 5,5 m x 4 m a hloubku 4,5 m (užitečná hloubka 4 
m) a užitečný objem 64 m3. Je osazen filtrem DN 400 se semipropustnou vrstvou, dno je 
vyspádováno směrem k filtru na odsazenou vodu. Odsazená voda natéká gravitačně zpět do 
čistícího procesu do čerpací jímky. Z Reovitu je zahuštěný kal odvážen k odvodnění na ČOV 
Roudnice nad Labem. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu s Thomsonovým přelivem do 
potoka Čepel. 
Vlastníkem ČOV je obec Straškov - Vodochody a provozovatelem ČOV jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
K odvádění dešťových vod je využíváno systému příkopů, struh a propustků. 

××××× 

V současné době je zpracovaná dokumentace pro stavební řízení, která předpokládá 
rozšíření stávajícího kanalizačního systému v obcích Straškov – Vodochody, Bříza, 
Račiněves, Vražkov a Mnetěš ještě do obcí Černouček, Ctiněves a Ledčice. To vyvolává 
potřebu zvětšení kapacity ČOV Straškov – Vodochody. Realizace se předpokládá v letech 
2006 – 2008. 
V rámci návrhu rozšíření ČOV Straškov – Vodochody je řešeno doplnění třetí biologické linky 
a intenzifikace stávající části čistírny. Bude dobudováno hrubé mechanické předčištění 
(LŠ+P), přestrojena čerpací stanice a dmychárna, přistavěn další blok nádrží se společnou 
denitrifikací, doplněno odstraňování fosforu a zařazen třetí stupeň, který bude tvořen 
mikrosítovým filtrem. Vzhledem ke zvýšení kapacity čistírny bude třeba vyměnit i vystrojení 
měrného objektu. 
Ve stávajících aktivačních nádržích budou odstraněny denitrifikační zóny, protože v novém 
bloku bioreaktoru bude pro všechny tři linky společná denitrifikace.  
Fekální jímka, která nyní není ke svému účelu používána, bude propojena s kalovou jímkou 
a obě pak budou fungovat jako zahušťovací nádrž. Nově bude doplněna uskladňovací jímka 
kalu, ve které bude zahuštěný kal skladován a poté odvážen k dalšímu zpracování na ČOV 
Roudnice nad Labem.  
Celková kapacita čistírny po úpravách bude 3050 EO při průtoku 755 m3/den. 
Počet připojených obyvatel bude ve výhledu činit 3 870 obyvatel. 
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Projektovaná kvalita vypouštěných vod: 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Ncelk. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
50 120 9 40 20 40 3 20 20 40 1 3 

 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0263 Straškov - Vodochody 
  .0263.02 Vodochody 
 

identifikační číslo obce  015629 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Straškov - Vodochody z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra 
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vodochody leží jižním směrem od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 350 
obyvatel. Nachází se zde 22 objektů pro rodinnou rekreaci. Obec Straškov s místní částí 
Vodochody dnes tvoří jeden celek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 208 - 223 m n.m. Území náleží do povodí řeky 
Ohře, protéká zde Čepel a Věšínská strouha. Svým územím Vodochody plně zasahují do 
CHOPAV Severočeská křída a nacházejí se v ochranném pásmu vodního zdroje. Jediným 
významným podnikem je ZD Straškov se sídlem ve Vodochodech - zemědělská výroba, 21 
zaměstnanců. Katastrální území obce patří do zájmového území dálnice D8 a výstavby 
vysokorychlostní trati Praha - Berlín, nepředpokládá se však významný nárůst počtu 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Straškov - Vodochody je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.14), konkrétně jeho 
provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z 
vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována 
řadem PVC DN 200 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). 
Odsud vodovod pokračuje řadem PVC DN150 do Břízy a dále řadem PVC DN 200 do 
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Straškova a Vodochod. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, na vodovod pro 
veřejnou potřebu je připojeno 100% obyvatel. 
Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Straškov - Vodochodech je vybudována oddílná kanalizace (K-LT.021.2-
S.C), tvořící s kanalizační sítí Straškova jeden celek. Jedná se o kanalizační systém 
Straškov, Vodochody, Račiněves, Bříza, Vražkov a Mnetěš se společnou ČOV ve Straškově. 
Kanalizace Vodochody je vystavěna z PVC trub DN 300. 
Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Na tuto kanalizaci je napojeno 43 % obyvatel místní části Vodochody. 
V bezodtokových jímkách, které se vyvážejí na zemědělsky obdělávané pozemky jsou 
zachycovány splaškové vody od 28 % obyvatel, do septiků jejichž přepady jsou zaústěny do 
vsaku je odkanalizováno 29 % obyvatel. 
K odvádění dešťových vod je využíváno systému příkopů, struh a propustků. 

××××× 

Ve výhledu se počítá se zvýšením počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0264 Vědomice 
  .0264.01 Vědomice 
 

identifikační číslo obce  017751 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Vědomice (doplněk ÚPN SÚ Roudnice nad Labem) z roku 1996 + zněna 

z roku 2002, zpracovatel Ing. arch. P. Vávra 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vědomice leží severním směrem od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 680 
trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 47 objektů pro rodinnou rekreaci. V ubytovacích 
zařízeních je 80 lůžek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 151 - 163 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, které 
protéká cca 200 m jižně od obce. Svým územím Vědomice celé zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída a ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje pro Roudnici nad Labem, 
který je v současnosti mimo provoz. Do roku 2015 se předpokládá výstavba přibližně 50 
rodinných domů a zvýšení počtu obyvatel asi o 20%. Významným velkoodběratelem vody je 
Školní statek Vědomice (rostlinná a živočišná výroba). 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vědomice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.051) 
přímo z hlavního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25), který přivádí hlavní 
množství vody pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z hlavního přivaděče HOBAS 
DN 350 je vysazena samostatná odbočka PVC DN 150 zásobící Vědomice. Rozvodná síť je 
vybudována na celém území obce, zásobuje 99% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Vědomic se nebude v budoucnosti měnit. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Vědomice je jednotná kanalizace (K-LT.013.2-J.C) vybudovaná v letech 1982 – 85 
napojená na ČOV Roudnice nad Labem. Je z kameninových, PVC, betonových a 
sklolaminátových trub DN 250 – DN 800. Stoky mají malý spád, jsou v dobrém technickém 
stavu, mírně zanesené, plně funkční. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozují ji 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Na kanalizaci a ČOV Roudnice nad Labem je připojeno 91 % obyvatel Vědomic, na 
bezodtokové jímky vyvážené na pole jsou napojena 4 % obyvatel, na septiky s přepady 
odvedenými do podpovrchových vod je napojeno 5 % obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod před ČOV. 

××××× 

V obci Vědomice je stávající stav odvádění odpadních vod kanalizační sítí vyhovující. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou 
zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. 
S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci 
stávající kanalizační sítě. 
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 CZ042.3506.4211.0265 Vražkov 
  .0265.01 Vražkov 
 

identifikační číslo obce  018574 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Koncept ÚPN – SÚ Straškov – Vodochody, Vražkov, Mnetěš z roku 1997, zpracovatel 

Ing. arch. Petr Vávra 
8. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vražkov leží jižně od Roudnice nad Labem nedaleko hory Říp. Jedná se o obec do 
380 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 8 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 m n.m. 
Významným podnikem je Zemědělské družstvo vlastníků Říp. Území náleží do povodí řeky 
Ohře. Jižním okrajem obce protéká Vražkovský potok. Svým územím Vražkov plně zasahuje 
do CHOPAV Severočeská křída a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vražkov je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.15) konkrétně jeho provozní částí Kleneč, 
která navazuje na horní tlakové pásmo Roudnice nad Labem a zajišťuje vodu pro obce 
Kleneč, Vražkov a Mnetěš. Toto tlakové pásmo je zásobováno vodojemy Hostěraz nový 2x 
2500 m3 (247,80/242,12) a Hostěraz starý 2x 650 m3 (247,72/242,81). Na vodovod je 
napojeno 70% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Vražkova se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Vražkov je postavena nová kanalizační sít (K-LT.021.5-S.C). Oddílná splašková 
kanalizace je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300. 
Odpadní vody jsou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které jsou společně se 
splaškovými vodami obce Mnetěš čerpány výtlačným řadem DN 125 a kmenovou stokou DN 
300 z PVC do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální 
čistírnu odpadních vod Straškov. Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel. 
Kanalizace je v majetku obce Vražkov, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
V obci je dešťová kanalizace vybudovaná v sedmdesátých letech. Je z betonových trub 
profilu převážně DN 600, její spády jsou malé. Kanalizace je proto částečně zanesena, ale 
zůstává funkční. Dešťové vpusti jsou přímo na stokách - nemají zápachové uzávěry (sifony). 
Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny na dvou místech do Vražkovského potoka. 
Majitelem dešťové kanalizace je obec Vražkov. Zbylé dešťové vody (cca15%) jsou odváděny 
soustavou příkopů, struh a propustků do vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

Systém odkanalizování Vražkova je dostačující a nebude se v budoucnosti měnit. 
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 CZ042.3506.4211.0266 Vrbice 
  .0266.01 Vrbice 
 

identifikační číslo obce  018594 
kód obce    00001 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Studie na kanalizaci na Okresním úřadu Litoměřice 
8. Projekt na kanalizaci firmy EKOS Hrnčíř 
9. projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace 

s odkanalizováním na novou ČOV Polepy“, která byla zpracována firmou ALEX-ISS 
Litoměřice v květnu 2006 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vrbice včetně pomístní části Záhorčí leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. 
Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 16 objektů pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 - 
170 m n.m. Významnými podniky jsou Zemědělské obchodní družstvo Hošťka, středisko 
Vrbice, Integraz (zemědělský podnik) a výkrmna prasat. Území náleží do povodí řeky Labe. 
Severně od obce protéká Záhorecká strouha, obcí místní vodoteč a je zde nádrž. Svým 
územím Vrbice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Neočekává se výrazný rozvoj 
obce, předpokládá se pouze přestavba budovy školy na bytové jednotky. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrbice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod 
Obrtka (OZ-SK-LT.012.16), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro 
obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Obec Vrbice je přes Mastířovice 
zásobena z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60), do kterého je voda přiváděna z 
úpravny vody Malešov řadem LT 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, 
zásobuje 100% obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení obce Vrbice se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Vrbice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou 
akumulovány převážně v bezodtokých jímkách (98 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky 
využívané pozemky a v mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace (2%). 
V části obce je nevyhovující dešťová kanalizace (cca 60%). Zbylé dešťové vody jsou 
odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků. Kanalizace je majetkem obce 
Vrbice. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka 
nebo ČOV Roudnice nad Labem. Kal z mikročistíren bude likvidován na ČOV Roudnice nad 
Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 3,445 km bude vybudována plastových kanalizačních trub DN 
250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.  
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
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vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Záhorecké strouhy. 
Na ČOV budou přiváděny splaškové vody z místní části Vetlá. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících 
bezodtokových jímek. 
 
Návrh změny je navrhován z důvodu rozporu s návrhem Územního plánu obce Vrbice. 
V současné verzi je uvedeno odkanalizování na ČOV za obcí Vrbice. Nyní, na základě studie 
odkanalizování obcí Vrbice, Vetlá, Vrutice a Svařenice z března 2005 byla vybrána varianta 
společného odkanalizování těchto obcí do Polep na již stávající ČOV, kde se provádí 
rekonstrukce. Investor rekonstrukce ČOV, SVS a.s., doporučil tuto variantu s tím, že již 
počítá se zvýšenou kapacitou ČOV pro uvedené obce. 
V prosinci 2004 byla zpracována „studie odkanalizování obcí Vrbice, Vetlá, Mastířovice, 
Vrutice, Svařenice“ v šesti variantách způsobu odkanalizování. 
 
Na výrobním výboru konaném 2.12.2004 se zástupci jednotlivých obcí byla jako 
nejpřijatelnější vybrána varianta č.III.  
Vetlá, Vrbice – gravitační kanalizace 
výtlak do Svařenic  
Mastířovice neřešeny  
Svařenice, Vrutice – gravitační kanalizace v obcích, výtlak mezi obcemi 
Výtlak z Vrutice na ČOV Polepy 
 
V případě napojení obce Drahobuz bude gravitační kanalizace v obci a výtlak do Vrutice. 
 
 
V květnu 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Vrbice, 
Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy“ firmou ALEX-ISS 
Litoměřice. 
Plánovaná realizace stavby je v letech 2008-2010. 
 
Kapacity stavby: 
Kanalizace              5 402 m  
Čerpací  stanice odpadních vod   (ČSOV) 
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Výtlak                     3 480 m 
Kanalizační přípojky  veřejná část  185 ks - 1480 m 
 
 

označení profil materiál délka 
Celkem  stoky VRBICE, VETLÁ                             250 mm PVC korugované 1911 m 
Celkem  stoky VRBICE, VETLÁ                             300 mm PVC korugované 3491 m 
Celkem  stoky VRBICE, VETLÁ                             250+300 mm PVC korugované 5402 m 
Kanalizační  přípojky  veřejná část - 185 ks PVC 150 mm    PVC korugované 1480 m 
Kanalizační  šachty Ø 1000 mm beton. skružové   166 ks 
Čerpací stanice odpadních  vod    dle podmínek  budou. provozov.       1 ks 
Výtlak  splašků   Ø 160x 9,5mm    PEHD - SDR  17 3480 m 

 
 
Dodatek k dokumentaci pro územní řízení zpracovaný výše uvedenou firmou, zpracovaný 
v listopadu 2006.  
 
Tento dodatek byl vytvořen na základě vyjádření SčVK a.s., závod Ústí n.L. provoz 
Litoměřice  - zn. 1705/90000/14023-LT  ze dne 13.10 2006. 
 
Z hlediska budoucího provozovatele požadují profil výtlačného řadu z materiálu PEHD – 
SDR 17 ø160 x 9,5 mm  zmenšit  na ø110 x 6,6 mm a navrhnout ještě 1 ks výtlačného   
potrubí  ø110 x 6,6 mm  v souběhu jako záložní. Úsek od ČSOV ve Vrbici až po místo v k.ú.  
Vrutice vyznačené v přehledné situaci. V tomto místě bude navržena armaturní šachta pro  
možnost přepojení výtlačných řadů Vrutice, Vrbice v případě poruch a jiných provozních 
záležitostí.      
 
V dalším  stupni  projektové  dokumentace  budou  tyto  připomínky  respektovány a 
technicky  posouzeny  zda  a  za jakých  podmínek je   možno  takto   výtlačné potrubí  řešit.            
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 CZ042.3506.4211.0266 Vrbice 
  .0266.02 Mastířovice 
 

identifikační číslo obce  018592 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vrbice - Mastířovice leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Trvale 
zde žije do 50 obyvatel, nachází se zde 4 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 167 - 175 m n.m. 
Území náleží do povodí řeky Labe. Severním okrajem Mastířovic protéká Obrtka, zástavbou 
Záhorecká strouha a je zde 1 nádrž. Svým územím Mastířovice plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída a částečně do ochranného pásma 2. stupně jímacího území Obrtka – 
Úštěcký potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Vrbice - Mastířovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.15), konkrétně jeho provozní částí 
Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. 
Mastířovice jsou zásobeny z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/ 235,60), do kterého je 
voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150. Mastířovicemi prochází zásobní řad 
z vodojemu Markus do Vetlé a Vrbice. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 73% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení Mastířovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Vrbice - Mastířovicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) odkud se vyvážejí na 
pole. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka 
nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0266 Vrbice 
  .0266.03 Vetlá 
 

identifikační číslo obce  018593 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
7. Studie kanalizace na Okresním úřadě Litoměřice 
8. Projekt na kanalizaci firmy EKOS Hrnčíř 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vrbice - Vetlá leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije 
do 190 obyvatel, nachází se zde 32 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, 
venkovského charakteru. Působí zde Lobkowiczké zámecké vinařství a kravín AGRO a.s. 
Hoštka. Rozkládá se v nadmořské výšce 173 -192 m n. m. Severním okrajem Vetlé protéká 
bezejmenná vodoteč a je zde rybník. Území náleží do povodí řeky Labe, zasahuje plně do 
CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Vrbice - Vetlá je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky 
skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.17), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která 
zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Vetlá je 
zásobena přes Mastířovice z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60), do kterého je 
voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 76% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení Vetlé se nebude v budoucnosti měnit. 
Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Vrbice - Vetlá není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou akumulovány převážně v bezodtokých jímkách (90 %), odkud jsou vyváženy na 
zemědělsky využívané pozemky a v septicích (10 %), jejichž přepady ústí do dešťové 
kanalizace. 
V části zástavby je nevyhovující dešťová kanalizace (cca 25 %). Kanalizace je majetkem 
obce Vrbice. Zbylé dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a 
propustků do recipientu.  

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, 
intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka 
nebo ČOV Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad 
Labem. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,172 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 300. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Vrbice a odtud pak 
k likvidaci na centrální čistírně Vrbice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků  
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 CZ042.3506.4211.0267 Záluží 
  .0267.01 Záluží 
 

identifikační číslo obce  002790 
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 Záluží z roku 1998, zpracovatel Ing. arch P. Vávra 
4. Kanalizace a ČOV Záluží, Vodovod Kozlovice a Záluží, Dokumentace pro stavební 

povolení, 2003, INDORS Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Záluží leží západně od Štětí, na levém břehu Labe. Jedná se o malou obec do 70 
trvale žijících obyvatel, s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 156 – 160 m n. 
m., leží na levém břehu Labe, které protéká cca 200 m severozápadně od obce. Svým 
územím Záluží plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Záluží je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní 
nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 
376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech dusičnanů a bakteriologickém znečištění. 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu. 

××××× 

Navrhujeme vybudování veřejného vodovodu. Společný vodovod pro obce Záluží a 
Kozlovice bude napojený na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice 
v obci Dobříň. Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 ( 247,80/242,12) bude voda vedena 
potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 
100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Rozvodnou vodovodní síť bude tvořit řad 
DN 50 z HDPE délky 0,912 km a DN 80 z HDPE délky 0,138 km. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
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 Záluží není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (97 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. V obci je jedna domovní MČOV, která čistí splaškové vody od 3 % 
obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. V hlavní ulici je položena jedna stoka pro odvádění povrchových vod. 
Vybudována byla na počátku sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 400 mm, bez 
šachet, pouze s několika dešťovými vpustěmi. Má velmi malý spád, je mírně zanesená. Její 
vyústění se nepodařilo nalézt. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že stoka je pravděpodobně 
nefunkční. 

××××× 

V obci Záluží je navrhována splašková kanalizace, gravitační část DN 250 z korugovaného 
PVC v celkové délce 0,953 km, součástí systému je čerpací stanice (Q 1,5 l/s, H 5 m) s 
výtlakem DN 80 z HDPE v délce 0,155 km a čerpací stanice (Q 0,5 l/s, H 5 m) s výtlakem DN 
80 z HDPE v délce 0,100 km. 
Pro čištění splaškových vod je navrhována ČOV typ AČB 120 (Fortex - Šumperk) pro 100 
EO s odtokem vyčištěných vod do řeky Labe. 
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 CZ042.3506.4211.0267 Záluží 
  .0267.02 Kozlovice 
 

identifikační číslo obce  002789 
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 Záluží z roku 1998, zpracovatel Ing. arch P. Vávra 
4. Kanalizace a ČOV Záluží, Vodovod Kozlovice a Záluží, Dokumentace pro stavební 

povolení, 2003, INDORS Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Záluží - Kozlovice leží západně od Štětí a navazuje na Záluží. Trvale zde 
žije do 50 obyvatel, 36 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 155 – 156 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe, které 200 m severně protéká. Svým územím Kozlovice zasahují 
plně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Záluží - Kozlovice je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech dusičnanů a 
bakteriologickém znečištění. 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu. 

××××× 

Navrhujeme vybudování veřejného vodovodu. Společný vodovod pro obce Záluží a 
Kozlovice bude napojený na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice 
v obci Dobříň. Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 ( 247,80/242,12) bude voda vedena 
potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 
100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Vodovodní síť bude tvořit přívodní řad DN 
80 z HDPE délky 3,000 km a rozvodný řad DN 50 z HDPE délky 1,010 km. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Záluží - Kozlovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren a 
rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 
budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice 
nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0268 Žabovřesky nad Ohří 
  .0268.01 Žabovřesky nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  019417 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
7. Studie „Libochovice – Budyně nad Ohří, odkanalizování oblasti“ z roku 1992, 

zpracovatel VOD-KA 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žabovřesky nad Ohří leží východně od Libochovic, na levém břehu Ohře. Jedná se o 
obec do 220 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 73 objektů pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 158 - 170 m n.m. V obci je jediný významný závod ZEPOS a.s. Radovesice 
(velkokapacitní kravín). Obec náleží do povodí řeky Ohře, na jejímž levém břehu cca 200 m 
od řeky leží. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

Obec Žabovřesky nad Ohří je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libochovice 
(SK-LT.017.7), konkrétně jeho provozní částí Libochovice. Voda je čerpána do vodojemu 
Hazmburk 2x 400 m3 (211,30/207,14), z něhož jsou zásobeny obce Libochovice, 
Radovesice, Žabovřesky, Břežany, dále Dubany, Křesín, částečně Levousy a Poplze. Do 
obce Žabovřesky je přes Radovesice vedena pravá větev vodovodu z Libochovic (PVC 150), 
která pokračuje dále do Břežan nad Ohří. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení obce Žabovřesky nad Ohří se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Žabovřesky nad Ohří není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Téměř všechny 
splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách (80 %), odkud jsou vyváženy na 
ČOV Budyně nad Ohří do vzdálenosti 4 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem a v septicích 
(9 %), jejichž přepady jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 
Vlastní oddílnou kanalizaci, splaškovou i dešťovou, má pouze skupina rodinných domků typu 
OKAL (11 % trvale žijících obyvatel). Splaškové vody jsou čištěny na ČOV typu DČB 6,3, 
která je funkční, udržovaná, v dobrém stavu. Vyčištěné vody z ní jsou vypouštěny do 
dešťové stoky, která je zaústěna do Ohře. Kanalizace je majetkem firmy ZEPOS a.s. 
Radovesice. 
V obci jsou dvě stoky dešťové kanalizace postavené v polovině sedmdesátých let, které 
zajišťují odvodnění cca 40 % plochy obce. Jsou z betonových trub DN 400 - 1200, mají mírný 
spád, jsou ve vyhovujícím technickém stavu. Stoka v západní části obce je částečně 
zanesena. Do stok jsou zaústěny i přepady ze septiků od blízkých objektů. Stokou ve 
východní části obce protéká místní vodoteč do Ohře. Uvedené stoky jsou v majetku obce 
Žabovřesky nad Ohří. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a 
propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Žabovřesky nad Ohří je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě - 
kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace. 
Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 2,610 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 
0,090 km bude provedena z HDPE potrubí DN 50. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,380 km do kanalizační sítě obce Radovesice 
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a odtud pak odváděny do kanalizační sítě obce Libochovice a k likvidaci na ČOV 
Libochovice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV Libochovice nebo ČOV Roudnice nad Labem. 
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 CZ042.3506.4211.0269 Židovice 
  .0269.01 Židovice 
 

identifikační číslo obce  019679 
kód obce    00001 

Doplnění 2015 je vyznačeno kurzívou 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice  
8. Projekt na dostavbu kanalizace z roku 1994, zpracovatel Severní stavební Ústí nad 

Labem 
9. Návrh Obce Židovice na doplnění stávajícího stavu odkanalizování ze dne 9.2.2015. 
10. Zaměření průběhu skutečného stavu kanalizace společností GRV Engineering, s.r.o. 

z ledna 2015 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Židovice leží severozápadně od Roudnice nad Labem, na levém břehu řeky Labe. 
Jedná se o obec do 300 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 18 objektů pro rodinnou 
rekreaci. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Obec 
se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 176 m n.m. Významným podnikem je závod AROMA 
Praha a. s., závod Židovice. Obec náleží do povodí řeky Labe. Nachází se zde požární 
nádrž. Svým územím Židovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá 
se rozšíření firmy Aroma a vybudování pštrosí farmy. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Židovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový 
vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.10), konkrétně jeho provozní částí Podlusky, 
která odbočuje levou větví vodovodního řadu z Roudnice nad Labem II. a zajišťuje vodu pro 
obce Podlusky, Židovice, Hrobce, Rohatce, Libotenice, Chvalín, Nové Dvory, Dušníky, 
Nížebohy a Přestavlky. Do Roudnice nad Labem II. je pitná voda vedena z vodojemů Slavín 
starý 750 m3 (219,33/215,62) a Slavín nový 1000 m3 (221,02/216,02). 
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Rozvodná síť je vybudována na celém území obce Židovice, zásobuje 88% obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení obce Židovice se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec je odkanalizována jednotnou kanalizací (K-LT.037.1-J.C) se zaústěním na ČOV 
závodu AROMA Praha a. s. (62 %). V severní části obce je lokalizována splašková 
kanalizace v celkové délce 170 m, která odvádí odpadní vody z bytových domů č.p. 55 a 56 
do dešťové kanalizace v areálu AROMA, zaústěné do Labe. Zbývající část obce má 
individuelní likvidaci splaškových vod, tj. v septicích s přepady vyústěnými do vsaku (21 %) a 
do vodoteče (17%). Součástí kanalizačního systému je přečerpávací stanice pro obec 
Židovice tvořená se dvěma vodotěsnými plastovými nádržemi. Kanalizace je v majetku obce 
Židovice a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Areál závodu AROMA Praha a. s. má svou vlastní kanalizaci zaústěnou do zmíněné ČOV, z 
níž jsou vyčištěné vody vypouštěny do Labe. 
Vlastníkem i provozovatelem ČOV je firma AROMA Praha a. s., závod Židovice. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Židovice do recipientu 
Labe, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v 
Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství, dne 18. 12. 2002, pod čj. 
231.2-8201/02/ŽP  
Q = 4 l/s = 60 000 m3/rok 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg.  
mg/l 

Pc  
mg/l 

p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  
120 170 30 70 30 70 20 40 - - - - 

 
Platnost rozhodnutí do 12/2012. 
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Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV  bylo nahrazeno integrovaným povolením pro 
zařízení „Chemická výroba – Aroma Židovice“ č.j. 1775/ZPZ/2007/IP-149/Bla, z 15.11. 
2007ve znění pozdějších změn, které platí do 31. 12. 2017. 

ČOV Židovice zajišťuje čištění komunálních odpadních vod z obcí Židovice a Hrobce a 
průmyslových odpadních vod z místního potravinářského provozu. Jedná se o mechanicko-
biologickou čistírnu odpadních vod firmy Fortex Šumperk. Pro čištění odpadních vod je 
použit systém jehož aktivační nádrž je členěna na zóny předřazené denitrifikace, nitrifikace, 
postdenitrifikace a postaerace se stabilizací přebytečného kalu. 
Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizací na mechanický stupeň čistírny, který je tvořen 
jemnými strojně stíranými česlemi a lapákem písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou gravitačně přiváděny na biologický stupeň 
čistírny, který tvoří nádrže předřazené denitrifikace, nitrifikace, postdenitrifikace, postaerace 
a dosazovací nádrž. Pro promíchávání celého obsahu nádrže předřazené denitrifikace a 
postdenitrifikace jsou nádrže vystrojeny vertikálními míchadly. Provzdušňování nádrží 
nitrifikace a postaerace je zajišťováno jemnobublinnou aerací pomocí dmychadel a 
aeračních elementů FORTEX AME 260.  
V dosazovací nádrži dochází k usazování a separaci kalu. Pro separaci je použita vertikální 
dosazovací nádrž. Odsazená voda přepadá do odtokového žlabu, odtud teče přes měrné 
zařízení do odtoku z čistírny. Usazený kal je odtahován jako vratný kal do denitrifikační 
nádrže aktivace. Do denitrifikace je dále vyvedeno potrubí mamutky stahující kal z hladiny 
dosazovací nádrže. Přebytečný kal se odčerpává další mamutkou do provzdušňovaných 
kalových jímek. Kal je odvodňován přímo na ČOV. 
 
Převážná část dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací. Zbývající dešťové vody jsou 
odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodotečí a nebo jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
S ohledem na použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci 
stávající kanalizační sítě. Rekonstrukce by měla být dokončena do roku 2018 vzhledem 
k jejímu neuspokojivému stavu.  
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
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