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 CZ042.3509.4213.0282 Bořislav 
  .0282.01 Bořislav 
 

identifikační číslo obce  000825 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie Bořislav z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. M. Míšek 
4. Údaje provozovatele kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bořislav leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavbu tvoří rodinné 
domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 – 380 m n. m. 
Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 81 rekreačních objektů a ubytovací 
zařízení s kapacitou 30 lůžek. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Bořislavský 
potok. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 
40 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bořislav je zásobována vodou z vlastních podzemních zdrojů skupinovým vodovodem 
Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.2. Obec je rozdělena do dvou tlakových pásem 
vodojemů Bořislav – starý 1 x 50 m3 (394,20 / 396,86 m n. m.) a  Bořislav – nový 1 x 100 m3 
(354,38 / 357,98 m n. m.). Do VDJ Bořislav – starý je přivedena voda ze zdroje Paška Pole a 
Pod Bílkou. Do VDJ Bořislav – nový jsou svedeny přetoky z VDJ Bílka a nespotřebovaná 
voda z VDJ Bořislav – starý a pokud není voda spotřebována přepadá až do VDJ Žalany. Do 
VDJ Bořislav – nový je také přivedena voda z vodárenské soustavy Fláje. Do VDJ Bořislav – 
starý nelze gravitačně dopravit vodu z vodárenské soustavy a vydatnost vlastních zdrojů je 
možné využívat pouze pro pásmo VDJ Bořislav – starý. Na vodovod je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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S ohledem na stáří potrubí navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Bořislav je vybudována jednotná kanalizace K-TP.010.1-J.C. a K-TP.009-J.N. Po roce 
1991 byla v I. etapě přestavby systému vybudována hlavní páteřní stoka „A“ v krajnici 
komunikace I/13 DN 500 zaústěná do kanalizačního systému Žalany s odlehčením v této 
obci a s zakončením na ČOV Žalany. Odkanalizováno na ČOV Žalany je 30 % trvale 
bydlících obyvatel. 30 % obyvatel zachycuje odpadní vody v septicích s odtokem do 
nečištěné kanalizace K-TP.009-J.N, 15 % obyvatel má v septiky s odtokem do vodoteče a 
15 % obyvatel má septiky se vsakováním. Zbylých 10 % obyvatel vypouští nečištěné 
odpadní vody kanalizace K-TP.009-J.N, která má čtyři samostatné výusti Bořislav 1 - 4. 

××××× 

U nové výstavby je nutné do roku 2015 budovat vždy domovní ČOV. Po roce 2016 
vybudovat kanalizaci odvádějící odpadní vody podél železniční trati na jižním okraji obce 
Žalany s napojením na kanalizační systém obce Žalany a čištění odpadních vod na ČOV 
Žalany.  
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 CZ042.3509.4213.0282 Bořislav 
  .0282.02 Bílka 
 

identifikační číslo obce  000824 
kód obce    00002 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie Bořislav z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. M. Míšek 
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. Žádost obce Bořislav o změnu PRVKUK ze dne 5. 8. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bílka leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Území obce zasahuje do 
ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Pod Bílkou, Bořislav – Bílka a Paška Pole. 
Zástavba je tvořena převážně rodinnými domky a rekreačními objekty podél místní 
komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 485 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 
50 trvale žijících obyvatel a je zde 39 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí řeky 
Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel cca o 50 %. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bílka je zásobována vodou z vlastního podzemního zdroje skupinovým vodovodem 
Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.1. Zdrojem vody je VDJ Bílka (pouze osazená 
cisterna)  – 1 x 8 m3 (513,82 / 516,17 m n. m.), do kterého je přivedena voda z prameniště 
Bílka. Voda, která se v obci Bílka není spotřebována přetéká do VDJ Bořislav – starý. Zdroj 
Bílka v suchém období nepokrývá potřebu Bílky a proto se využívá i zbytkový vývěr 
v blízkosti studny ÚFA ČSAV, který slouží pro potřeby observatoře na Milešovce. Na 
vodovod je napojeno 71 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu bez velkých provozních problémů.  
Po roce 2016 navrhuje nahradit cisternu zemním vodojemem o obsahu 20 m3 a zajistit 
čerpání vody v období sucha z VDJ Bořislav – starý do VDJ Bílka.  
 
Výstavbu kapacitně vyhovujícího vodojemu a výtlačného řadu z Bořislavi do Bílky využívá 
pro změnu PRVKÚK nově navržená dostavba vodovodu do osad Bílka a Horní Bořislav v 
celkové délce 1633,25 m. Zásobní vodovodní řad bude položen v délce 1280,85 m do 
pažené rýhy, která bude budována pro výtlačný řad. Tím dojde k úsporám pro tuto délku 
1280,85 m u zemních prací a u přesunu hmot. Tato úspora je zohledněna v ceně.  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bílka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s vypouštěním do dešťové kanalizace, 33 % obyvatel má septiky se 
vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Bílka není investičně výhodné budovat kanalizační systém a 
ČOV. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby 
budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. 

V obci Bílka se navrhuje podle varianty doporučené Správou CHKO vybudovat gravitační 
stokovou síť z plastového potrubí DN 250 v celkové délce 2152,75 m, 2 čerpací stanice s 
výtlakem do gravitační stoky z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 100 v 
celkové délce 194,25 m s napojením na stávající stokovou soustavu v Bořislavi s čištěním na 
ČOV Žalany. 
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 CZ042.3509.4213.0283 Bystřany 
  .0283.01 Bystřany 
 

identifikační číslo obce  040927 
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. Návrh územního sídelního útvaru z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. P. Starčevič 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Bystřany – ul. Jana Žižky, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, dokumentace pro 

stavební řízení, Ing. Klement, Žatec – 03/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bystřany leží v teplické části Českého Středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň I.B, II.C. a zasahuje 
do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Staré Bystřany. Zástavba je tvořena 
převážně rodinnými domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 185 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 1500 trvale bydlících obyvatel, je zde 200 
rekreačních objektů. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká řeka Bystřice. 
Předpokládá se výstavba nových rodinných domků a s ní i postupný nárůst trvale bydlících 
obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bystřany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany 
OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.1. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 
(267,00 / 272,00 m n. m.) a VDJ Bystřany nový – 1 x 50 m3  (233,83 / 236,33 m n.m.), do 
kterých přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod 
je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby, bez provozních problémů. Navrhujeme v letech 
2004 - 2005 rekonstrukci části vodovodu v ul. Jana Žižky PE DN 80 v délce 347 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bystřany má jednotnou kanalizaci K-TP.040.3-J.C. Tato kanalizace je zaústěna do 
sběrače A kanalizačního systému Teplice. Odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel 
jsou odváděny na ČOV Bystřany, která je umístěna na břehu řeky Bystřice. Na rozhraní obce 
Bystřany a části města Teplice-Prosetice je zaústěn sběrač F a sběrač A zde podchází 
Bystřici. Část obce / Staré Bystřany / je z prostoru Máchových sadů centrálně přečerpávána 
do ČOV. 1 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách vyvážených na 
ČOV Bystřany. 
Odlehčovací komory: 
Odlehčovací komory jsou v obci 2 a jsou svedeny do  Bystřice. 
Další objekty: 
Na sběrači A se nachází shybka pod Bystřicí 2 x DN 500 + DN 1000 na rozhraní obce 
Bystřany a  části Teplic Prosetice. 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  
ČOV Bystřany čistí odpadní vody z jednotné kanalizační sítě, které jsou přiváděny 
kanalizačním systémem z města Teplice a z následujících městských částí a okolních obcí: 
Nová Ves, Prosetice, Řetenice, Sobědruhy, Trnovany, Bystřany, Světice, Bystřice, Dubí, 
Pozorka, Košťany, Bohosudov, Krupka, Maršov, Unčín, Vrchoslav, Novosedlice, Proboštov  
a Újezdeček. 
Na čistírně jsou zpracovávány kaly dovážené z ČOV Želénky (15 000 EO), Střelná – 
Košťany (240 EO), Žalany (21 EO), Hrob (506 EO), Drahkov (151 EO), Modlany (227 EO), 
Lahošť (15 EO), Bžany (19 EO) a Dubí – Cínovec (110 EO).  
ČOV byla uvedena do provozu v roce 1975. Na podzim roku 2001 byla zahájena celková 
rekonstrukce ČOV Bystřany, která byla ukončena 30.10.2003 a byl zahájen zkušební provoz 
ČOV. Uvedení do trvalého provozu se předpokládá 30.10.2004. Rekonstrukce ČOV je 
navržena na kapacitu 110 000 EO. 
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Po dobu rekonstrukce ČOV a zkušebního provozu platí vodohospodářské rozhodnutí a 
povolení k nakládání s vodami, které bylo uděleno rozhodnutím Okresního úřadu v Teplicích, 
referátem životního prostředí, dne 22.08.2000, pod č.j. ŽP 5249/231/I-124/00/Ře.  
Zkušební provoz bude trvat 12 měsíců. Pro zkušební provoz bylo vydáno rozhodnutí KÚ 
Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 1.10.2003 pod č.j. 
4504/03/ZPZ/I-03/Kr: 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

Ncelk. 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

75 125 15 30 20 40 25 30 20 25 2,5 3,5 

 

 
Po celkové rekonstrukci ČOV je technologie čištění následující: 
Mechanické čištění 
Splaškové, případně dešťové odpadní vody přitékají po odlehčení na stokové síti na lapák 
štěrku. Zde jsou zachyceny nečistoty sunuté po dně kanálu. Z lapáku štěrku natéká odpadní 
voda na hrubé a jemné česle, které jsou zdvojeny a jsou strojně stírány.  
Z objektu česlovny přitéká odpadní voda na zdvojený horizontální provzdušňovaný lapák 
písku. V první etapě byla provedena rekonstrukce LP, včetně zařízení k odtahu písku 
s mamutkami a kompresorem, provzdušňování středobublinným aeračním systémem, 
dmýchárny, nově byl instalován separátor písku s kontejnerem pro jednoramenný nosič. 
Další objekt zařazený ve vodní lince za LP je usazovací nádrž a dešťová nádrž. Jsou to dvě 
stejné, kruhové nádrže s radiálním průtokem. Nátok na tyto nádrže je možné vzájemně 
zaměňovat a tím zaměnit i jejich funkce. 
Biologické čištění 
Dále voda natéká na biologické čištění, na kterém byla provedena rekonstrukce a čištění 
probíhá systémem D-R-Ds-D-N. Na denitrifikační selektor navazuje denitrifikační zóna 
objemu 3120 m3, která je umístěna v prostoru původní aktivační nádrže, kde je zvýšena 
hloubka vody ze 3,6 m na 3,8 m. Denitrifikace je tvořena čtyřmi míchanými nádržemi, 
provozovanými vždy dvě a dvě za sebou.  
V prostoru vedle stávající aktivace je dostavěna nová dvojlinka nitrifikačních nádrží o 
celkovém objemu 8300 m3. Nádrže jsou rozděleny příčkami, nitrifikace je provzdušňována 
jemnobublinným aeračním systémem. Z druhé strany původní aktivace je dostavena 
dvojlinka regeneračních nádrží o celkovém objemu 2530 m3, z čehož jsou vyhrazeny 
denitrifikační zóny o celkovém objemu 630 m3. Oxické zóny jsou provzdušňovány 
jemnobublinným aeračním systémem. Zavedení fugátů do regeneračního tanku (resp. D1 s 
následným zařazením R tanku) představuje optimální způsob likvidace kalové vody 
obsahující vysoké koncentrace dusíkatých látek. Současně se tím podpoří růst nitrifikačních 
bakterií v systému, a to v reaktoru, který, má dostatečnou (a nevyužitou) kapacitu z hlediska 
nitrifikace. Zavedení fugátů do regeneračního tanku je zásadní opatření sloužící k 
optimalizaci celého procesu. 
K takto koncipovanému biologickému stupni a dvěma stávajícím dosazovacím nádržím byla 
dostavena jedna horizontální kruhové dosazovací nádrž průměru 28 m a hloubky 3,6 m u 
obvodu. Odtah vratného a přebytečného kalu je pomocí čerpací stanice umístěné v suterénu 
ve strojovně aktivací. Odtah je prováděn z každé nádrže samostatně. Jedno čerpadlo je 
osazeno jako rezerva a může odtahovat kal z libovolné nádrže. Přebytečný kal je odtahován 
z výtlaku vratného kalu. 
Odstraňování fosforu je pomocí dávkování chemického srážedla do přítoku na nitrifikační 
nádrže nebo do přítoku na dosazovací nádrže.  
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Kalové hospodářství 
Na  výstupu z odvodnění kalu je umístěna jímka kalové vody objemu cca 250 m3. Přebytečný 
kal je strojně zahušťován na odstředivce, stabilizovaný kal je před odvodněním 
homogenizován v míchané nádrži objemu 250 m3. 
Je zachován stávající systém kalového hospodářství, tj. dvoustupňová mezofilní anaerobní 
stabilizace kalu s jímáním bioplynu, energetické a tepelné využití bioplynu a strojní 
odvodnění kalu s přidáním flokulantu.  
Zásadní změnou v kalovém hospodářství je oddělení zahušťování primárního a  
přebytečného aktivovaného kalu.  
Přebytečný aktivovaný kal je zahušťován strojně v zahušťovací odstředivce. Odstředivka je 
instalována ve stávající budově dmychárny. Pod odstředivkou je umístěna nádrž 
zahuštěného objemu cca 5 m3, ze které je kal dávkován novým potrubím do potrubních 
rozvodů strojovny metanizačních nádrží. Kalová voda je odvedena do regenerace.  
Metanizační nádrže jsou zapojeny za sebou v dvoustupňové anaerobní mezofilní stabilizaci. 
Metanizační nádrž 1° prošla dříve celkovou rekonstrukcí v rámci níž byla v nádrži instalována 
vestavba pro pneumatické míchání bioplynem. Obě metanizační nádrže jsou míchány 
hydraulicky čerpáním ze spodních částí nádrží do horních a naopak a pneumaticky 
proplyňováním bioplynem.  
V ČOV chybí uskladňovací nádrž stabilizovaného kalu před odvodňováním. Tento 
nedostatek je řešen  zvýšením výškových rozdílů provozních hladin v metanizační nádrži 2° 
a novou homogenizační nádrží. Dále byla vybudována nová homogenizační nádrž kalu před 
odvodňováním vybavená mechanickým míchadlem o objemu 250 m3. Homogenizační nádrž 
kapacitně odpovídá cca  denní produkci stabilizovaného kalu. Celková kapacita uskladnění 
kalu v metanizační nádrži a v homogenizační nádrži bude  cca 800  m3

. 

Kapacita uskladnění vyhnilého kalu bude na dobu cca 5-ti dnů. 
Plynové hospodářství 
Ve společném objektu je instalována plynová kotelna a dvě kogenerační jednotky. Kotelna 
obsahuje dva plynové kotle na bioplyn a jeden na zemní plyn. Kogenerace se skládá z jedné 
kogenerační jednotky Liaz 140  a jedné nové jednotky s elektrickým výkonem 140 kW. 
 
Hydraulické zatížení ČOV: 
Přítok na ČOV Qmax = 2620 l/s 
Za lapákem písku odlehčeno 2020 l/s. 
Přítok  Qmax na usazovací nádrž = 600 l/s 
Přítok Qmax na biologickou část ČOV = 600 l/s  
 
Látkové zatížení 

Kvalita odpadní vody  Splašky 
 

Jímky 
dovoz 

Přítok 
celkem 

Přítok 
aktivace 

Fugáty 
reaktor D1 

Biologický 
stupeň 
celkem 

Zatížení CHSK kg/d 13996,8 22,3 14019,1 9112,4 63,9 9176,3 

Zatížení BSK5 kg/d 6220,8 9,9 6230,7 4050,0 20,4 4070,4 

Zatížení NL kg/d 6220,8 6,5 6227,3 3113,7 32,3 3146,0 

Zatížení P celkový kg/d 155,5 0,3 155,8 141,7 8,3 150,0 

Zatížení N celkový kg/d 895,5 1,3 896,8 816,1 84,0 900,1 

Zatížení N-NH4 kg/d 891,0 1,2 592,2 586,3 75,6 661,9 

 

××××× 
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V rámci programu likvidace kanalizačních výustí se navrhuje napojit kanal. výusti přímo na 
ČOV Bystřany pomocí čerpací stanice a 400 m dlouhého výtlačného řadu DN 50. Dále je 
připravená projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace v ul. Jana Žižky KTH DN 400 
v délce 465 m. 
Nově navrhovaná zástavba a stávající neodkanalizované objekty budou odkanalizovány 
novou kanalizací s odvedením na ČOV Bystřany, která má kapacitu i pro připojení 
uvažované nové zástavby. 
Na již provedenou 1. etapu rekonstrukce ČOV musí navazovat 2. etapa rekonstrukce, která 
zahrnuje rekonstrukci hrubých a jemných česlí na přítoku a odlehčení, rekonstrukci 
usazovací a dešťové nádrže, rekonstrukci 2. vyhnívací nádrže a plynového hospodářství. 
Technologické zařízení je dožilé a způsobuje zhoršenou kvalitu odtoku včetně zanášení 
nádrží a čerpadel nečistotami a jejich častější poruchovost.  
Při rekonstrukci metanizační nádrže 2° je nutno vnitřní potrubní systém upravit tak, aby rozdíl 
objemů kalu při minimální a maximální  hladině činil cca 600 m3. 
Navrhujeme osazení nového dvoumembránového plynojemu o objemu 780 m3 na 
samostatné betonové desce průměru 15,6 m, včetně rekonstrukce stávající bioplynové 
kompresorovny a instalace nového zařízení pro likvidaci zbytkového bioplynu. 
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 CZ042.3509.4213.0283 Bystřany 
  .0283.02 Nechvalice 
 

identifikační číslo obce  001671 
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. Návrh územního sídelního útvaru z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. P. Starčevič 
4. Údaje provozovatele vodovodu, 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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nechvalice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C.  Zástavbu tvoří 
rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 230 m 
n. m. Jedná se o obec do 10 trvale žijících obyvatel. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do 
roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nechvalice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany 
OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.5. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 
(267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské 
soustavy Fláje. Vzhledem k vyšším tlakům vody musí mít majitelé objektů osazeny redukční 
ventily.. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod byl vybudován v roce 2001 v celém rozsahu zástavby a je bezporuchový. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nechvalice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Nechvalice není investičně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové 
výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0283 Bystřany 
  .0283.03 Nové Dvory 
 

identifikační číslo obce  019810 
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. Návrh územního sídelního útvaru z roku 1998 zpracovatel Ing. arch. P. Starčevič 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nové Dvory leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C Zástavbu tvoří 
rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 210 
m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel. Území náleží do povodí řeky Ohře. 
Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.V obci jsou 
omezené pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Nové Dvory jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany 
OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.4. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 
(267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské 
soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nové Dvory má jednotný kanalizační systém K-TP.039-J.N. Odpadní vody od 100 % 
trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace. Majitelem 
kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. Po roce 2016 
budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.  
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 CZ042.3509.4213.0283 Bystřany 
  .0283.04 Světice 
 

identifikační číslo obce  001673 
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. Návrh územního sídelního útvaru z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. P. Starčevič 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Světice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
200 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel, je zde domov důchodců 
s 200 lůžky. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst 
počtu obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Světice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany 
OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.2 Zdrojem vody je VDJ Světice starý – 9 m3 

(264,26 m n. m.) zásobovaného z VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 z vodárenské soustavy Fláje. 
Na vodovod je napojeno 63 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Světice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.2-J.C. Odpadní vody od 55 % trvale 
bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a dále odvedeny na ČOV Bystřany. 45 % 
obyvatel má bezodtokové jímky se vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..  

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme bezodtoké jímky přepojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3509.4213.0283 Bystřany 
  .0283.05 Úpořiny 
 

identifikační číslo obce  001674 
kód obce    00005 

PODKLADY 

1. Dotazník  plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 
2. Návrh územního sídelního útvaru z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. P. Starčevič 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Úpořiny leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C.  Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
185 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do 
povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá nárůst 
obyvatel cca o 20 %. V obci jsou omezené pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Úpořiny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany 
OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.3. Zdrojem je VDJ Úpořiny - 1 x 30 m3 
(226,25 / 229,04 m n. m.), do kterého voda přitéká z VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 
(267,00 / 272,00 m n. m.) zásobovaného z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy 
Fláje. Na vodovod je napojeno 21% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Stávající vodovod je bez větších provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Úpořiny má jednotný kanalizační systém K-TP.011-J.N. Odpadní vody od 19 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace a 81 % 
obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. Po roce 2016 
budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.  
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.01 Bžany 
 

identifikační číslo obce  001734 
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 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bžany leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C a zasahuje do 
ochranného pásma I. stupně  vodního zdroje Bukovice. Zástavbu tvoří převážně rodinné 
domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 240 
m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Luční potok. Území 
obce náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 
V obci nejsou pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bžany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 vodovodem 
M-TP.005.2. Zdrojem vody je VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.), který je 
zásobován z vodního zdroje Bukovice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bžany má splaškovou kanalizaci K-TP.012.2-S.C, která je odvedena do kanalizace 
obce Hradiště. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 42 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní 
vody od 49 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do 
kanalizace a 9 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Kanalizace je z trub 
DN 300 dl.3815 m. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. 
a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ČOV Bžany je podrobně 
popsána v kartě CZ042_0284_03 Bžany – Hradiště. 

××××× 

Kanalizační systém je bez větších provozních problémů. Stávající septiky napojené na 
kanalizaci budou zrušeny. Po roce 2016 budou stávající septiky se vsakováním 
intenzifikovány na MČOV.  
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.02 Bukovice 
 

identifikační číslo obce  001733 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bukovice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 268 - 285 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká 
bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bukovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 
vodovodem M-TP.005.1. Zdrojem vody je VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 
m n. m.), který je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Ve VDJ Bukovice je umístěna AT 
stanice pro zajištění tlaku v vody v obci. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bukovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 70 % obyvatel má septiky 
s přepadem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Bukovice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV 
a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Bystřany  budou rekonstruovány. 
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.03 Hradiště 
 

identifikační číslo obce  019811 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. 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 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hradiště leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 200 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká 
Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 
vodovodem M-TP.005. Obec Hradiště je zásobována vodou z rozvodné sítě obce Bžany, 
která je zásobována z VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.). VDJ Bukovice  
je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hradiště má splaškovou kanalizaci K-TP.012.1-S.C, která je zakončena na ČOV 
Bžany. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 63 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 
15 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do dešťové 
kanalizace a 22 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace 
a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
Odlehčovací komory: 
Odlehčovací komory se v obci nevyskytují. 
Další objekty: 
Na stokové síti se nachází jedna ČSOV. 
Provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 
ČOV Bžany je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která pracuje na principu 
nízko zatěžované aktivace s částečnou stabilizací kalu. Čistírna je navržena pro napojení 
cca 470 EO a v současné době jsou na ní napojeny osady Bžany a Hradiště. Vyčištěné 
odpadní vody jsou zaústěny do Lučního potoka.  
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      36 755 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       100,7  1,2 
Počet napojených EO      470 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         280,0  10,3 
  
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         9 300   0,29 
Skutečný počet napojených EO     22 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                               18,7       
CHSK                                                 79,0            
NL                                                                27,0              
N-NH4                                                                   4,64          
Pc                                                              2,20         
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Základním funkčním prvkem ČOV je jednotka MČOV VHS, která má usazovací, aktivační a 
dosazovací část. 
Odběr zbytného kalu se provádí odpouštěním z aktivace do zahušťovací jímky. Štěrbina pro 
vratný kal je upravena pro čištění tlakovým vzduchem. 
Mechanickou část ČOV tvoří objekt hrubého předčištění s ručně stíranými česlemi s průlinou 
20 mm. Objekt slouží současně jako lapák písku. 
K zahušťování kalu slouží zahušťovací kalová jímka. Zahuštěný kal se přečerpá do kalových 
sil a následně se cisternou odveze ke stabilizaci na ČOV Bystřany. 
Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 3954/231/J-053/98/Ko ze 
dne 2.3.1998. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“ t/r 
BSK5   20,0  0,72     
NL   25,0  0,90     
CHSK   60,0  2,16 
N-NH4     8,0  0,15 
 
v množství 
Q = 36 000 m3/rok; Qmax. = 5,0 l/s 

××××× 

Kanalizační systém je bez větších provozních problémů. Po roce 2016 je možné uvažovat 
s dostavbou kanalizačního systému a s přepojením všech obyvatel na splaškovou 
kanalizaci.Stávající kapacita ČOV je dostatečná, proto se výhledově uvažuje s připojením 
osad Mošnov a Lhenice. 
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.04 Lbín 
 

identifikační číslo obce  031788 
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, kanalizace a čištění 

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lbín leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 175 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 
rekreační objekty. Obcí protéká řeka Bílina. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 
se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lbín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 
vodovodem OF-M-TP.016.2 z rozvodné sítě obce Pytlíkov. Zdrojem vody je VDJ Pytlíkov – 1 
x 100 m3 (244,79 / 248,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 700 
vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů. 



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

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lbín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole, 85 % trvale bydlících obyvatel má 
septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 10 % trvale bydlících obyvatel má septiky se 
vsakováním. 

××××× 

 
Po roce 2016 navrhujeme dostavbu kanalizace a s napojením na ČOV Bžany. Po roce 2016 
budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Bystřany  budou rekonstruovány. 
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.05 Lhenice 
 

identifikační číslo obce  001735 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lhenice leží v teplické části CHKO České středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. a svým 
územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodního zdroje Bukovice. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 300 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 
rekreačních objektů. Obcí protéká Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. Výrazný 
nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována pitnou vodou místním vodovodem Lhenice M-TP.003. Zdrojem pitné 
vody je studna Lhenice. Ze sběrné studny hloubky 3,0 m je voda čerpána pomocí čerpadla 
s frekvenčním měničem do rozvodné sítě obce. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu bez provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lhenice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 53 % trvale bydlících 
obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 33 % trvale bydlících obyvatel 
vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 bude likvidace odpadních vod  vždy v domovních ČOV. Po 
roce 2016 navrhuje dobudovat kanalizační systém a jeho napojení na ČOV Bžany. 
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.06 Lysec 
 

identifikační číslo obce  008965 
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, kanalizace a čištění 

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lysec leží v teplické části Českého středohoří Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 180 - 185 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 
rekreační objekty. Obcí protéká řeka Bílina. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 
se předpokládá výrazný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lysec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 
vodovodem OF-M-TP.016.3 z rozvodné sítě obce Lbín. Zdrojem vody je VDJ Pytlíkov – 1 x 
100 m3 (244,79 / 248,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 700 vodárenské 
soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lysec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 4 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 15 % trvale bydlících 
obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace, 55 % trvale bydlících obyvatel má 
septiky se vsakováním, 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních 
mikročistírnách a následně je vypouští do vodoteče, 5 % trvale bydlících obyvatel má 
domovní mikročistírny se vsakováním a zbylých 18 % trvale bydlících obyvatel vypouští 
nečištěné odpadní vody do vodoteče. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 bude likvidace odpadních vod  vždy v domovních ČOV. Po 
roce 2016 navrhuje dobudovat kanalizační systém a jeho napojení na ČOV Bžany. 
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.07 Mošnov 
 

identifikační číslo obce  001736 
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, kanalizace a čištění 

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mošnov leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice a svým územím zasahuje do 
ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Mošnov. Zástavbu tvoří převážně rodinné 
domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 - 280 
m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. 
Obcí prochází Labský průmyslový přivaděč užitkové vody a Luční potok. Území náleží do 
povodí řeky Ohře. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mošnov je zásobována pitnou vodou místním vodovodem Mošnov M-TP.004. 
Z prameniště Mošnov je voda akumulována ve sběrné jímce o objemu 1 x 10 m3 a hloubce 
2,5 m. Kóta  max. hladiny je 323,00 m n. m. Ze sběrné jímky je voda gravitačně dopravována 
do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu bez provozních problémů 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mošnov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 17 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 75 % trvale bydlících 
obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 8 % trvale bydlících obyvatel má 
septiky se vsakováním. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme výstavbu kanalizačního systému a  jeho napojení na ČOV Bžany. 
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 CZ042.3509.4213.0284 Bžany 
  .0284.08 Pytlíkov 
 

identifikační číslo obce  040929 
kód obce    00008 

Změna 2011 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 2000, zpracovatel MISE s.r.o. Teplice Ing. arch. M. Míšek 
7. Technicko-ekonomická studie likvidace odpadních vod v obci Bžany od firmy Aquatest 

z 06/2009 a návrh na změnu PRVKUK obcí Bžany ze dne 9.6.2011 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Pytlíkov leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice. Zástavbu tvoří převážně 
rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
260 - 300 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a je zde 1 rekreační 
objekt. Území náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. 
V obci nejsou pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pytlíkov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 
vodovodem OF-M-TP.016.1. Zdrojem vody je VDJ Pytlíkov – 1 x 100 m3 (244,79 / 248,00 
m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Pytlíkov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Pytlíkov není investičně výhodné budovat kanalizační systém. 
Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
 
Pro obec Pytlíkov se navrhuje gravitační kanalizace odvádějící splaškové vody do místní 
části Lbín, kde je uvažováno platným PRVKUK vybudování čerpací stanice s výtlakem 
splašků na ČOV Hradiště. Bude vybudováno cca 505 m gravitační stoky z PE, PVC DN 300. 
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 CZ042.3509.4213.0285 Dubí 
  .0285.01 Dubí 
 .0285.07 Pozorka 
 

identifikační číslo obce  040930 
identifikační číslo obce  003346 

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. Návrh Územního plánu sídelního útvaru z roku 2000, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dubí a její místní část Pozorka leží v údolí na úbočí Krušných hor. Katastrální území 
celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Dubí u Teplic– 
stupeň II.C, Pozorka- stupeň II.A a II.C a z části v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
CHOPAV Krušné hory. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodních 
zdrojů Bílinská pila,  Sedmihorská cesta, Liščí doupě a Malše. Zástavbu tvoří převážně 
rodinné a bytové domy situované podél komunikací. V horní části Dubí je panelová výstavba 
a komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 430 m n. m. Jedná 
se o obec do 5000 trvale bydlících obyvatel, je zde 30 rekreačních objektů a další ubytovací 
zařízení s kapacitou 363 lůžek. Obcí protéká potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá 
postupný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Dubí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem 
SK-TP.027.1. Zdrojem vody jsou prameniště Staré Fláje – Dubí štola, Bílinská pila a 
Sedmihorská cesta. Voda z prameniště Bílinská pila přitéká do VDJ Bílinská pila – 
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1 x 230 m3 (451,99 / 455,19 m n. m.), z prameniště Sedmihorská cesta přitéká do VDJ 
Sedmihorská cesta – 1 x 230 m3 (451,57 / 454,37 m n. m.) a z prameniště Staré Fláje přitéká 
voda přivaděčem DN 250 z PK III do VDJ Dubí III – 2 x 1000 m3 (418,62 / 424,73 m n. m.). 
Do VDJ Dubí III přitéká také voda z VDJ Sedmihorská cesta a z VDJ Bílinská pila 
přivaděčem DN 250 – 300. Na přivaděči z prameniště Staré Fláje jsou umístěny přerušovací 
komory PK II a PK III. Z VDJ Dubí III je zásobován VDJ Běhánky horní – 1 x 60 m3 
(393,03/337,04 m n. m.). VDJ Dubí III je propojen řadem DN 250 s VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 
(375,00 / 380,00 m n. m.). 
Územím prochází přivaděč vodárenské soustavy Severní Čechy Střelná – Krupka DN 400, 
ze kterého je zásobován vodou řadem DN 200 VDJ Dubí II. Na přivaděči SFV DN 400 je 
v obci Dubí proveden propoj DN 150 s řadem DN 200-300 pro nouzové zásobování. VDJ 
Dubí II zásobuje část obce Dubí a obec Mstišov Z rozvodné sítě tlakového pásma VDJ Dubí 
II je zásobován VDJ Dubí - Újezdeček – 1 x 300 m3  (316,79 / 320,27 m n. m.), který 
zásobuje část ulice Ruské v Dubí . Město Dubí je rozděleno do čtyř tlakových pásem. 
Vodovodní síť města Dubí je propojena s vodovodní sítí obce Novosedlice a města Teplice. 
Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Lázeňský komplex má vlastní vodojem o obsahu 1 x 200 m3 s vlastními zdroji, případný 
nedostatek vody je doplňován z veřejné vodovodní sítě. 
 
V Dubí jsou dva užitkové vodovody pro průmyslové závody a slouží pro technologické účely. 
Zdrojem vody pro tyto vodovody jsou potok Bystřice a vlastní podzemní zdroje. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dubí a její část Pozorka mají jednotnou kanalizační síť K-TP.040.7-J.C s čištěním 
odpadních vod na ČOV Bystřany.  Páteřní kanalizaci tvoří sběrač „B“, který je přes obec 
Novosedlice napojen na systém kanalizační sítě města Teplice a dále na ČOV Bystřany. Na 
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kanalizaci je napojeno 67% trvale bydlících obyvatel,  33 % trvale bydlících obyvatel má 
septiky se vsakováním.  
 
Odlehčovací komory: 
Odlehčovacích komor je v obci 11 a jsou svedeny do potoka Horská Bystřice a vodní nádrže 
vzniklé v obci po důlní činnosti. 
Na stokové síti se nevyskytují žádné provozně důležité objekty. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 - Bystřany. 

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme zrušit septiky a napojit tyto objekty na kanalizační systém. 
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 CZ042.3509.4213.0285 Dubí 
  .0285.02 Běhánky 
 

identifikační číslo obce  003341 
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. Návrh Územního plánu sídelního útvaru z roku 2000, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Běhánky leží na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C a v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Svým územím obec zasahuje do I. 
ochranného pásma vodního zdroje Běhánky. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové 
domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 360 m n. m. 
Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí 
protéká Račí potok. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný úbytek 
počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Dubí Běhánky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Dubí 
SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.4. Zdrojem vody je VDJ Dubí III – 2 x 1000 m3 
(418,62/424,73 m n. m.), ze kterého je zásobován VDJ Běhánky – horní – 1 x 60 m3 
(393,03 / 395,53 m n. m.), který zásobuje VDJ Běhánky – dolní – 1 x 50 m3 (334,26 / 337,04 
m n. m.). Z vlastního zdroje prameniště Běhánky je zásobován VDJ Běhánky – horní. VDJ 
Běhánky – dolní je v současné době mimo provoz. Obec Běhánky je rozdělena na dvě 
tlaková pásma. Kvalita vody z prameniště Běhánky nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. 
a to v ukazatelích stanovujících limity pro obsah vápníku, hořčíku, radioaktivity a pro hodnotu 
pH. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
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Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Místní část obce Dubí Běhánky má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.13-J.C svedenou na 
ČOV Bystřany, která je pouze v dolní části. Tato kanalizace je napojena na kanalizační 
systém města Dubí – Bystřice. Na kanalizaci je napojeno 23 % trvale bydlících obyvatel. 
Odpadní vody od 73 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se 
vsakováním, zbylé 4 % trvale bydlících obyvatel mají septiky s přepadem do kanalizace, 
která je v horní části K-TP.038-J.N a je bez čištění s odtokem do příkopu. Majitelem obou 
kanalizačních systémů je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme dostavbu kanalizace s napojením na kanalizační systém Dubí a 
čištěním odpadních vod na ČOV Bystřany. 
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 CZ042.3509.4213.0285 Dubí 
  .0285.03 Bystřice 
 

identifikační číslo obce  003340 
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. Návrh Územního plánu sídelního útvaru z roku 2000, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bystřice leží na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá 
v nadmořské výšce 320 - 340 m n. m. Jedná se o obec do 1200 trvale bydlících obyvatel, 
jsou zde 2 rekreační objekty a další ubytovací zařízení s kapacitou 26 lůžek. Obcí protéká 
potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. 
V obci jsou dobré pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bystřice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 
vodovodem SK-TP.027.3. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 
m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje  a přetoky z VDJ Dubí III. Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bystřice má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.8-J.C s čištěním odpadních vod na 
ČOV Bystřany. Na kanalizaci je napojeno 84 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 
10 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na 
ČOV Bystřany a zbylých 6 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01-Bystřany. 

××××× 

Kanalizace je bez větších provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme dobudovat 
splaškovou kanalizaci po celé rozloze zastavěné části obce s napojením na kanalizační 
systém města Dubí a odvedení odpadních vod na ČOV Bystřany.  
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 CZ042.3509.4213.0285 Dubí 
  .0285.04 Cínovec 
 

identifikační číslo obce  001774 
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, kanalizace a čištění 

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

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

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Návrh Územně plánovací dokumentace z roku 1999, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Cínovec je pohraniční horská obec ležící na náhorní plošině Krušných hor v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. 
Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Cínovec – Malše. 
Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
Teplice – stupeň II.B, II.C. Zástavba je nesouvislá horskými domy rozesetými na 
Cínoveckém hřbetu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 880 m n. m. Jedná se o 
obec do 100 trvale bydlících obyvatel, je zde 30 rekreačních objektů a další ubytovací 
zařízení s kapacitou 363 lůžek. Obcí protéká potok Mohelnice. Nárůst počtu obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Cínovec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-TP.029. Zdrojem vody je 
prameniště Cínovec z pramenní oblasti Malše odkud voda přitéká do sběrné jímky a dále do 
VDJ Cínovec – nový – 1 x 50 m3 (810,65 / 813,65 m n. m.) s ČS. Z ČS je voda čerpána do 
VDJ Cínovec - 2 x 150 m3  (850,25 / 854,25 m n. m.). Vodovodní síť je rozdělena na dvě 
tlaková pásma. Pro horní tlakové pásmo je ve VDJ Cínovec umístěna AT stanice o max. 
dopravní výšce 47 m. Pro dolní tlakové pásmo je z VDJ položen gravitační rozvodný řad. 
Kvalita vody ze zdroje Cínovec neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích 
stanovujících limit pro obsah Ca, Mn, Al, Mg, alfa, Rn, Be a hodnotu pH. Na vodovod je 
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napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na kvalitu vody ze zdroje Cínovec navrhujeme výstavbu náhradního zdroje. 
Zdrojem vody bude VDJ Georgenfeld 2 x 100 m3, který leží na území SRN, voda bude 
přivedena nově vybudovaným řadem PE DN 80 – dl. 1399 m do VDJ Cínovec – 2 x 150 m3. 
Stavbu doporučujeme realizovat v průběhu let 2004 – 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Cínovec má jednotnou kanalizaci K-TP.013-J.C zakončenou na ČOV u bezejmenného 
potoka. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % obyvatel 
mají septiky se vsakováním. 
Odlehčovací komory: 
Odlehčovací komora je v obci jedna s ředícím poměrem splaškových vod 1:5. 
Další objekty: 
Na stokové síti se nenachází . 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice.  
Čistírna odpadních vod Cínovec je navržena pro 450 EO, je umístěna u bezejmenného 
potoka a vody jsou přivedeny gravitačně bez přečerpávání kanalizační stokou DN 300. Na 
kanalizační síti se nachází jedna odlehčovací komora s poměrem ředění 1:5. Vyčištěné 
odpadní vody jsou zaústěny do bezejmenného potoka. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      18 000 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd         49,3  0,57 
Počet napojených EO      450 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         400,0  7,20 
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Výkonové parametry rok 2002:      m3/r           l/s 
Skutečný přítok         27 329  1,39 
Skutečný počet napojených EO     506 
 
Skutečné hodnoty znečištění 
mg/l                               
BSK5                                                                             190,0       
CHSK                                               420,0            
NL                                                              152,0              
N-NH4                                                                 30,1          
Pc                                                                   8,2         
 
Čistírna odpadních vod je navržena s technologií dlouhodobé aktivace s předřazenou 
denitrifikací a s úplnou stabilizací kalu. K dočištění je osazen pískový filtr. 
Hrubé předčištění je představováno štěrbinovou nádrží se žlabem a nornou stěnou. Shrabky 
jsou zachycovány na ručních česlích. 
Biologický stupeň je tvořen monoblokovou aktivací s recirkulací kalu z dosazovací nádrže a 
předřazenou míchanou anoxickou nádrží pro denitrifikaci.  
Přebytečný kal je uskladňován v kalovém silu v aerobních podmínkách a odvážen k dalšímu 
zpracování na ČOV Bystřany. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ZP 4208,4771/231/J-
64/00/Re ze dne 15.8.2000. Platnost rozhodnutí je stanovena do 30.6.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“ mg/l „p“  t/r 
BSK5   16,0    30,0   0,10     
NL   16,0    30,0   0,10     
CHSK   70,0  100,0   0,45 
 
v množství 
Q = 9 000 m3/rok; Qmax. = 0,8 l/s 

××××× 

Na ČOV je přiváděno velké množství balastních vod, navrhujeme postupnou rekonstrukci 
kanalizace, k jejich postupnému odstranění. Po roce 2016 budou stávající septiky 
intenzifikovány na MČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0285 Dubí 
  .0285.05 Drahůnky 
 

identifikační číslo obce  003342 
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. Návrh Územně plánovací dokumentace z roku 1999, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Drahůnky leží na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Obec svým územím 
zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Drahůnky a Malše. Zástavbu tvoří 
převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá 
v nadmořské výšce 290 - 315 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a 
jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká Račí potok. Předpokládá se mírný pokles počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Drahůnky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-TP.028.  Zdrojem vody 
je prameniště Drahůnky odkud voda přitéká do VDJ Drahůnky – 1 x 50 m3 (323,87 / 326,27 
m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Drahůnky má jednotnou kanalizaci K-TP.038-J.N svedenou do příkopu. Odpadní vody 
od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením 
na ČOV Bystřany a od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány 
v septicích s odtokem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme dostavbu kanalizace s napojením na kanalizační systém Dubí a 
odvedením odpadních vod na ČOV Bystřany.  
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 CZ042.3509.4213.0285 Dubí 
  .0285.06 Mstišov 
 

identifikační číslo obce  010021 
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. Návrh Územně plánovací dokumentace z roku 1999, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Kanalizace Mstišov – Ing. Hampl, Ústí nad Labem, dokumentace pro stavební řízení – 

06/2002 
9. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mstišov leží na úpatí Krušných hor ve III. ochranném pásmu Teplických therem. Obec 
svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Újezdeček, Řetenice I a 
Řetenice II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých 
zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél 
místní komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 320 m n. m. Jedná se o obec 
do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 18 rekreačních objektů. Obcí protéká Mstišovský 
potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se pomalí úbytek počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mstišov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 
vodovodem SK-TP.027.2. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 
m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje  a jednak z přetoků z VDJ Dubí 
III. Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mstišov má jednotnou kanalizační síť K-TP.014-J.N se zaústěním do Mstišovského 
potoka. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
s přepadem do kanalizace,  20% trvale bydlících obyvatel má septiky vsakování a ostatní 
vody jsou nečištěné vypouštěné do vodoteče. 

××××× 

Do roku 2005 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci a odpadní vody přečerpávat do 
kanalizačního systému do jednotné kanalizace města Dubí.  
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace ve Mstišově. Navržena je I. etapa 
výstavby kanalizace od Náměstí Svobody k Pozorce. Výtlačný řad bude převádět odpadní 
vody potrubím DN 100 do stávající kanalizace v Pozorce. Čerpací stanice má kapacitu 7 l/s, 
H= 29 m. 
Projektované kapacity: 
DN 500  29 m 
DN 300  287 m 
Výtlak DN 100  799 m 
 
II.etapa rekonstrukce kanalizace Mstišov, kde se vybuduje DN 300 – 1401m je zařazena do 
záměru projektu – Povodí Dolní Labe s realizací 2007-2009. 
Odpadní vody od všech obyvatel budou do roku 2009 odváděny novou kanalizací na ČOV 
Bystřany. 
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 CZ042.3509.4213.0286 Duchcov 
  .0286.01 Duchcov 
 

identifikační číslo obce  040931 
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. Návrh Územně plánovací dokumentace z roku 1999, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Duchcov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce 
se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Duchcov– celé území 
stupeň II.C, Hrdlovka- celé území stupeň II.C, Liptice- celé území stupeň II.C. Soustředěná 
zástavba je tvořena rodinnými domky, bytovými domy a panelovou výstavbou. Město se 
rozkládá v nadmořské výšce 209 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 9000 trvale bydlících 
obyvatel a jsou zde ubytovací zařízení s kapacitou 241 lůžek. Obcí protéká Loučenský potok. 
V obci jsou vodní nádrže Linduška a Barbora. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst 
počtu obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Duchcov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Duchcov 
OF-SK-TP.020 vodovodem OF-SK-TP.020.2. Z přívodních řadů LT DN 600 a OC DN 800 
vodárenské soustavy Fláje je zásobován VDJ U Dubu II, ze kterého je  zásobován VDJ Osek 
- Na chmelnici – 2 x 1500 m3 (289,11 / 294,11 m n. m.), který slouží pro horní tlakové pásmo 
města Duchcov. Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 
(267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého voda přitéká z přívodního řadu DN 600 vodárenské 
soustavy Fláje.  
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Stávající vodovodní síť byla částečně rekonstruována. Na vodovod je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Duchcov má jednotnou kanalizaci K-TP.015.1-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV 
Želénky. Odpadní vody od 97 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a 
3 % trvale bydlících obyvatel mají septiky s přepadem do kanalizace. ČS U Viaduktu čerpá 
odpadní vody z jižní části města do kmenového sběrače DN 1600 mm vedoucího na ČOV 
Želénky.  
Odlehčovací komory: 
Odlehčovacích komora je v obci jedna s ředícími poměry splaškových vod 1:5  a je svedena 
do  bezejmenného potoka. 
Další objekty: 
Na síti se v oblasti Duchcova vyskytují 2 ČSOV. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

V průběhu let 2005 – 2015 navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizačního systému 
města Duchcov a napojení všech obyvatel na ČOV.  
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 CZ042.3509.4213.0287 Háj u Duchcova 
  .0287.01 Háj u Duchcova 
 

identifikační číslo obce  003652 
kód obce    00001 

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. Návrh Územního plánu obce z roku 1998, zpracovatel MISE - Ing. arch. Míšek 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Žádost obce Háj u Duchcova ze  dne 21. 4. 2008 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Háj u Duchcova leží na úpatí Krušných hor na okraji hnědouhelné pánve. Katastrální 
území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň 
II.C. Soustředěnou zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec 
leží v nadmořské výšce 250 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel 
a je zde 21 rekreačních objektů. Obcí protéká Hájský potok. Území obce náleží do povodí 
Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 25 %. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Háj u Duchcova je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Háj M-TP.020. Zdrojem 
vody pro dolní část obce Háj jsou prameniště Dlouhá Louka a Dolní Háj odkud voda přitéká 
do sběrné jímky Horní Háj - (367,65/370,35 m n. m.)  odkud je zásobována část obce zvaná 
Lesní stezka. Přetoky vody dotují VDJ Dolní Háj – 1 x 150 m3 (334,26 / 337,84 m n. m.), ze 
kterého je zásobována část obce  místně zvané dolní Háj. Prameniště Hrad Osek zásobuje 
přes VDJ Hrad Osek  VDJ Výsluní a přes rozvodnou síť obce Osek horní část Háje. Územím 
prochází přivaděče vodárenské soustavy Fláje DN 600 a DN 800. 
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Stávající vodovodní síť byla částečně rekonstruována. Na vodovod je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Háj u Duchcova má splaškovou kanalizaci K-TP.015.3-J.C s napojením do kmenového 
sběrače Osek – Duchcov DN 300 a dále na ČOV Želénky. Dešťové vody jsou odváděny do 
Hájského potoka. Odpadní vody od 81 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do 
kanalizace, 19 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Obec má novou splaškovou kanalizaci vybudovanou v roce 1997. Stávající septiky 
navrhujeme zrušit a přepojit na kanalizaci. 
 
Nové řešení navrhuje výstavbu gravitační splaškové kanalizace v části obce Háj u 
Duchcova, která dosud není odkanalizována, s napojením na stávající kanalizační stoky s 
ukončením na ČOV Želénky. Navržená kanalizace z PP trubek DN 250 je v celkové délce 
1530 m. Řešení se týká části obce Háj u Duchcova - jeho 170 obyvatel. 
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 CZ042.3509.4213.0287 Háj u Duchcova 
  .0287.02 Domaslavice 
 

identifikační číslo obce  003651 
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. Návrh Územního plánu obce z roku 1998, zpracovatel MISE - Ing. arch. Míšek 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Domaslavice leží na úpatí Krušných hor na okraji hnědouhelné pánve a svým územím 
zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka a Dolní Háj. 
Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
Teplice – stupeň II.B. Zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místní komunikace. 
Obec leží v nadmořské výšce 345 - 370 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 38 rekreačních objektů. Obcí protéká Domaslavický potok. Území náleží do 
povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 
V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Domaslavice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Domaslavice 
OF-M-TP.021. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600 odkud voda 
přitéká do VDJ Domaslavice – 2 x 100 m3 (383,85 / 387,45 m n. m.), tento vodojem zásobuje 
obec Domalavice. Vodovodní síť je z roku 1966. Na vodovod je napojeno 88 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Domaslavice má splaškovou kanalizaci K-TP.015.2-J.C napojenou na kanalizační 
systém obce Háj u Duchcova a odtud na ČOV Želénky. Odpadní vody od 34 % trvale 
bydlících obyvatel jsou napojeny na kanalizaci, 36 % trvale bydlících obyvatel má odpadní 
vody zachycovány v septicích se vsakováním, 5 % trvale bydlících obyvatel má septiky 
s přepadem do vodoteče a 2 % obyvatel mají septiky s přepadem do dešťové kanalizace. 
18 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. 
Zbylých 5 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme nečištěné odpadní vody a stávající septiky přepojit na splaškovou 
kanalizaci. Po roce 2016 budou rekonstruovány stávající bezodtoké jímky vyvážením na 
ČOV Bystřany. 
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 CZ042.3509.4213.0288 Hrob 
  .0288.01 Hrob 
 .0288.02 Křižanov 
 .0288.04 Verneřice 
 

identifikační číslo obce  004811 
identifikační číslo obce  004812 
identifikační číslo obce  004814 

kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Návrh Územně plánovací dokumentace z roku 1999, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hrob a její části Křižanov a Verneřice leží na úpatí Krušných hor .Obce svým územím 
zasahují do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Písečná pole, Mlýny, I. ochranného 
pásma Křižanov a Oldřichov. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů Teplice: Hrob-stupeň II.C, Křižanov u Hrobu (část obce)-stupeň 
II.B, Verneřice u Hrobu- stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy 
situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 - 380 m n. m. Jedná 
se o obec do 2000 trvale bydlících obyvatel a je zde 78 rekreačních objektů. Obcí protéká 
potok Bouřlivec a Křižanovský potok. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. Pod obcí jsou dvě rozsáhlé vodní plochy, vzniklé zatopením 
zbytkového uhelného lomu Barbora, které jsou zrekultivovány pro vodní sporty, rybaření a 
letní rekreaci. 
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hrob a její části Křižanov a Verneřice jsou zásobován pitnou vodou z místního 
vodovodu Hrob OF- M-TP.022. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600 
(Východní flájská větev – VFV), kterým je dodávána voda do vodojemů VDJ Hrob – 
Šantora 1 –  1 x 100m3 (406,07 / 408,87m n. m.), VDJ Hrob – Šantora 2 –  1 x 100m3 
(406,07 / 408,87m n. m.), VDJ Hrob – Písečné pole - 1 x 250 m3 (390,19 / 392,93 m n. m.). 
Do VDJ Hrob – Šantora 1,2 je voda čerpána z ČS Křižanov, kam přitéká z prameniště 
Křižanov. Do VDJ Hrob – Písečné Pole přitéká voda z  prameniště Písečné Pole. Obec je 
rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hrob má jednotnou kanalizační síť K-TP.018-J.C. ukončenou na ČOV Hrob. Části obce 
Verneřice a Mlýny jsou odkanalizovány individuelním způsobem mimo kanalizační systém 
města Hrobu. Odpadní vody od 61 % trvale bydlících obyvatel jsou napojeny na kanalizaci a 
čištěny na ČOV Hrob, 19 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v 
septicích s přepadem do kanalizace, 10 % obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 
6 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Zbylá 4 % trvale 
bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče. 
 
Část obce Hrob Křižanov má jednotnou kanalizaci K-TP.019-J.N, která není napojena na 
ČOV Hrob, ale do příkopu – napojeno 4 % obyvatel. 
Odlehčovací komory: 
OK1- s ředícími poměry splaškových vod 1:4. 
Další objekty: 
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Na stokové síti se nenachází 
Odlehčení dešťových vod není v obci řešeno 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 
ČOV Hrob je mechanicko biologická čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 1 717 EO 
a čistí odpadní vody z obec Hrob. Části obce Verneřice a Mlýny jsou odkanalizovány 
individuálním způsobem mimo kanalizační systém města Hrobu. V kanalizační síti odvádějící 
odpadní vody na ČOV byl zjištěn značný podíl balastních vod.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      131 254 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       359,6  4,16 
Počet napojených EO      1717 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         290,0  37,5 
  
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         178076 5,65 
Skutečný počet napojených EO     491 
Skutečné hodnoty znečištění 
mg/l                               
BSK5                                                                               69,0       
CHSK                                               152,0            
NL                                                              118,4              
N-NH4                                                                 12,7           
Pc                                                                   3,3 
 
ČOV Hrob byla navržena jako mechanicko biologická, technologie čištění je založena na 
principu nízko zatěžované dlouhodobé aktivace s částečnou stabilizací kalu. Aktivace je 
tvořena třemi kusy bilogického reaktoru typu MČOV VHS III. Biologický stupeň je vybaven 
provzdušňovacím zařízením – hřebenovými bubny typu Kessener. 
Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do Bouřlivého potoka.  
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ODŽP 51708/231/J - 
502/03/Ku, ze dne 31.10.2003. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2012. 
 
v kvalitě   mg/l „p“ mg/l “m“ t/r 
BSK5   15,0    30,0      2,5     
CHSK   60,0  120,0  12,0     
NL   25,0    50,0     3,5 
 
v množství 
Q = 232 000 m3/rok; Qmax. = 15,0 l/s 
 

××××× 
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V průběhu let 2010 – 2015 proběhne v rámci programu likvidace kanalizačních výustí 
napojení stávající nečištěné kanalizace na kanalizační systém obce Hrob, který odvádí 
odpadní vody na ČOV Hrob. Přepojeny budou kanalizační výusti: výust v Duchcovské ulici a 
výusti Verneřice 1,2,3. 
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 CZ042.3509.4213.0288 Hrob 
  .0288.03 Mlýny 
 

identifikační číslo obce  004813 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Návrh Územně plánovací dokumentace z roku 1999, zpracovatel atelier URBIS -Ing. 

arch. F. Pospíšil 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mlýny leží na úpatí Krušných hor v údolí Bouřlivého potoka. Katastrální území celé 
obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. 
Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 330 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Bouřlivec a Mlýnský potok. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou 
pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mlýny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mlýny M-TP.023. Zdrojem 
vody je prameniště Mlýny odkud voda přitéká do VDJ Mlýny – 1 x 100 m3 (393,41 / 396,41 
m n. m.). Z VDJ Mlýny je zásobován dolní část Mlýnů. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení v horní části obce je 
Město Hrob. Zdrojem vody je studna umístěná v bývalém objektu Bonexu odkud se čerpá do 
vodojemu VDJ Mlýny – Bonex a odtud se gravitačně zásobuje horní část Mlýnů. Celá obec je 
rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
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Do roku 2005 navrhujeme vybudovat do VDJ Mlýny přípojku z přivaděče Vodárenské 
soustavy Fláje DN 600 (Východní flájská větev – VFV), pro horní část Mlýnů bude na 
přípojce v armaturní šachtě osazeno čerpadlo s frekvenčním měničem. Stávající VDJ Mlýny 
– Bonex a studna pod výrobním závodem budou vyřazeny z provozu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dolní část Mlýnů je napojena na jednotnou kanalizační síť obce Hrob K-TP.018.2-J.C, která 
je svedena na ČOV Hrob. Horní část Mlýnů z části odvádí odpadní vody kanalizací 
K-TP.017-J.C na ČOV Mlýny – Bonex. Splaškové vody jsou od 45 % trvale bydlících 
obyvatel odváděny na ČOV. Zbylých 55 % obyvatel má septiky se vsakováním. Vlastníkem 
kanalizace v dolní část je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. ČOV Hrob je podrobně popsána v kartě 
CZ042_0288_01 – Hrob. 

××××× 

Po roce 2016 dobudovat kanalizační systém a zajistit čištění odpadních vod na ČOV Hrob, 
stávající ČOV – Bonex bude zrušena.  
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 CZ042.3509.4213.0289 Jeníkov 
  .0289.01 Jeníkov 
 

identifikační číslo obce  005833 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán obce Jeníkov z roku 2003, zpracovatel Báňské projekty Teplice 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Studie kanalizace Oldřichov – Jeníkov, SVIS s.r.o., 04/2002 
9. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Jeníkov leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor. Katastrální území obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Jeníkov– celé území stupeň 
II.A, II.C, Hájniště- celé území stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a 
bytovými domy situovanými podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 230 - 240 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 
rekreačních objektů. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. 
Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Jeníkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov 
OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.3. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 
2 x 125 m3  (267,59 / 270,99 m n.m.), do kterého je voda dodávána voda z Vodárenské 
soustavy Fláje z přivaděče DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Jeníkov má jednotnou kanalizační síť K-TP.020-J.N. Odpadní vody od 50 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, od 15 % trvale 
bydlících obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vypouštěny do vodoteče a 15 % obyvatel 
má septiky se vsakování. Zbylých 20 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na 
ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Do roku 2015 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí pro obce Jeníkov, Oldřichov, 
Lahošť a Hudcov je řešeno odvedení odpadních vod z těchto obcí na ČOV Želénky. Také je 
nutné rekonstruovat celý kanalizační systém v jednotlivých obcích. Veškeré odpadní vody 
budou centrálně odváděny do čerpací stanice umístěné v jiho-východní části obce Lahošť. 
Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na stávající ČOV Želénky. Výtlak vychází z 
čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k Loučenskému potoku. 
Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně se výtlak vrací zpět do 
místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov – Hostomice. Podél 
této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do obce ji podchází 
protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na ČOV Želénky. 
Výtlak V4 je v délce 850 m uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka 
výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení. 
 
Projektované parametry pro Jeníkov: 
 Čerpací stanice – 3 ks 
 Potrubí korugované PVC 150     (m) 1 030 
 Potrubí korugované PVC 250     (m) 1 016 
 Potrubí korugované PVC 300     (m) 654 
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 Sběrné šachty  DN = 1000     (ks) 45 
 Výtlak V1       (m) 675 
 Výtlak V2       (m) 90 
 Výtlak V3       (m) 13 
 Kalníkové šachy DN 1000     (ks) 3 
 Vzdušníkové šachty DN 1000     (ks) 3 
 Povrchové úpravy dle podmínek stanovených ve st. pov. (m2) 3 478 
 
Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme 
přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém. 
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 CZ042.3509.4213.0289 Jeníkov 
  .0289.02 Oldřichov 
 

identifikační číslo obce  005834 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán obce Jeníkov z roku 2003, zpracovatel Báňské projekty Teplice 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Studie kanalizace Oldřichov – Jeníkov, SVIS s.r.o., 04/2002 
9. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Oldřichov leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé 
obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. 
Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 240 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. V blízkosti obce je zatopený důl – vodní nádrž 
Barbora, která je využívána pro rekreační účely. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce 
náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Oldřichov je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov 
OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.2. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 
2 x 125 m3  (267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého je voda dodávána z Vodárenské soustavy 
Fláje přívodním řadem DN 600. Horní část obce je zásobována pitnou vodou přes rozvodnou 
sít obce Košťany. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Oldřichov má jednotnou kanalizační síť K-TP.021-J.N. Odpadní vody od 48 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, od 14 % trvale 
bydlících obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vypouštěny do vodoteče a 14 % obyvatel 
má septiky se vsakování. Zbylých 24 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na 
ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Do roku 2015 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí pro obce Jeníkov, Oldřichov, 
Lahošť a Hudcov je řešeno odvedení odpadních vod z těchto obcí na ČOV Želénky. Také je 
nutné rekonstruovat celý kanalizační systém v jednotlivých obcích. Veškeré odpadní vody 
budou centrálně odváděny do čerpací stanice umístěné v jiho-východní části obce Lahošť. 
Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na stávající ČOV Želénky. Výtlak vychází z 
čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k Loučenskému potoku. 
Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně se výtlak vrací zpět do 
místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov – Hostomice. Podél 
této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do obce ji podchází 
protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na ČOV Želénky. 
Výtlak V4 je v délce 850 uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka 
výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení. 
 
Projektované kapacity pro Oldřichov: 
 Podtlaková stanice           (ks) 1 
 Sběrné řady PVC PN10 d = 160     (m) 160 
 Sběrné řady PVC PN10 d = 125     (m) 600 
 Sběrné řady PVC PN10 d = 110     (m) 1 530 
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 Sběrné řady PVC PN10 d =   90     (m) 920 
 Přip.šachty s ven.PVC PN10  90/90 včetně 3 m potrubí  (ks) 23 
 Přip.šachty s ven.PVC PN10 90/110 včetně 3 m potrubí  (ks) 23 
 Přip.šachty s ven.PVC PN10 90/125 včetně 3 m potrubí  (ks) 7 
 Přip.šachty s ven.PVC PN10  90/160 včetně 3 m potrubí  (ks) 1 
 Připojovací potrubí PVC PN10 d = 90 (více jak 3m)   (m) 90 
 Připojení vedlejší větve 90/110     (ks) 3 
 Připojení vedlejší větve 90/125     (ks) 2 
 Připojení vedlejší větve 110/110     (ks) 1 
 Připojení vedlejší větve 110/125     (ks) 2 
 Sekční šoupata TA DN 150 vč.teleskopické tyče   (ks) 3 
 Sekční šoupata TA DN 125 vč.teleskopické tyče   (ks) 5 
 Sekční šoupata TA DN 100 vč.teleskopické tyče   (ks) 11 
 Sekční šoupata TA DN 80 vč.teleskopické tyče   (ks) 6 
 Sběrné šachty  DN = 1000, h = 2500 (pro 3" vent.)   (ks) 44 
 Sběrné šachty  DN = 600, h = 1800 (pro 2" vent.)   (ks) 10 
 Spojné šachty DN = 1000, h = 2000     (ks) 29 
 Gravitační svody DN 150 (veř.části dom.přípojek)   (m) 1 174 
 Gravitační svody DN 250 (veř.části dom.přípojek)   (m) 373 
 Protlak pod silnicí pro d 160 - DN 250     (m) 63 
 Výtlak do koncové šachty      (m) 730 
 Kalníkové šachy DN 1000      (ks) 1 
 Vzdušníkové šachty DN 1000      (ks) 1 
 
Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme 
přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém. 
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 CZ042.3509.4213.0290 Kladruby 
  .0290.01 Kladruby 
 

identifikační číslo obce  006540 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán  - zpracovává se 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Žádost obce Kladruby o změnu PRVKUK ze dne 29. 5. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kladruby leží mezi Českým Středohořím a Krušnými horami. Katastrální území celé 
obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. 
Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy situovanými podél místních 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 300 m n. m. Jedná se o obec do 
300 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Kladrubský potok. Území obce náleží do povodí 
Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 60 
%. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kladruby je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby 
OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.1. Zdrojem vody  je VDJ Nová Ves u Teplic – 
1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do kterého je dodávána voda z Vodárenské soustavy 
Fláje. Na vodovod je napojeno 94 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kladruby má jednotnou kanalizační síť K-TP.022-J.N v majetku a správě obce. 
Odpadní vody od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem 
do kanalizace, 11 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Zbylá 4 % trvale 
bydlících obyvatel mají domovní mikročistírny. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 zajistit likvidaci odpadních vod v domovních ČOV. 
Po roce 2016 dobudovat kanalizační systém s čerpáním odpadních vod do kanalizačního 
systému města Teplice DN 100 – 1300m a 1 x ČS. 
 
V obci Kladruby se navrhuje vybudovat novou oddílnou gravitační stokovou síť z plastového 
potrubí DN 300 v délce 2390 m, DN 200 v délce 318 m, čtyři domovní čerpací stanice s 
výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 50 v délce 
170 m a centrální čistírnu odpadních vod pro 375 EO. 
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 CZ042.3509.4213.0291 Kostomlaty pod Milešovkou 
  .0291.01 Kostomlaty pod Milešovkou 
 

identifikační číslo obce  007066 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Návrh Územního plánu obce Kostomlaty pod Milešovkou z roku 2003, zpracovatel 

Wízner Teplice – Ing. arch. P. Wízner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kostomlaty pod Milešovkou leží v západní části CHKO Českého středohoří a svým 
územím zasahuje do III. ochranného pásma Teplických therem a I. ochranného pásma. 
Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 390 - 450 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 30 rekreačních objektů. Obcí protéká Luční potok. Území obce náleží do 
povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště  Kostomlaty – 
Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je zásobován VDJ Kostomlaty – 
2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je vyrovnávací nádrž o obsahu 
30 m3 , do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. Na vodovod je napojeno 
100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou a 
provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kostomlaty pod Milešovkou má jednotnou kanalizační síť K-TP.023-J.C zakončenou 
na ČOV Kostomlaty. Odpadních vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do 
kanalizace a čištěny na ČOV Kostomlaty pod Milešovkou.  
 
ČOV Kostomlaty je mechanicko biologická čistírna pro 800 EO typu Sigma Olomouc 
MČB - 250 s klasickým hrubým předčištěním (česle + lapák písku), s usazovací nádrží a 
kalovým hospodářstvím, které je tvořeno uskladňovací nádrží a kalovými poli. 
Základní projektové kapacitní parametry: 
Qh( l/s)      2,2 
Q max.srážkový (l/s)    6,7 
Qd (m

3 /d)     187 
Počet připojených EO (dle BSK5)  470 
BSK5 (kg/d)     28 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem 
vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina. 
Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není 
možno ČOV zatěžovat větším množstvím odpadních hmot ze septiků a žump. Tyto hmoty 
mohou být na ČOV zneškodňovány jen výjimečně po předchozím souhlasu. 

××××× 

Kanalizační síť je nová bez provozních problémů. 
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 CZ042.3509.4213.0291 Kostomlaty pod Milešovkou 
  .0291.02 Hlince 
 

identifikační číslo obce  007065 
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. Návrh Územního plánu obce Kostomlaty pod Milešovkou z roku 2003, zpracovatel 

Wízner Teplice – Ing. arch. P. Wízner 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hlince leží v západní části chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavba je 
tvořena převážně rodinnými a rekreačními objekty situovanými podél místních komunikací. 
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420 - 430 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale 
bydlících obyvatel a je zde 9 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Do 
roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou 
pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hlince je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 
vodovodem M-TP.002.1. Zdrojem vody je VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 
m n. m.), do kterého přitéká voda z pramenišť Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – 
Sukoslav. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš 
Kratochvíl – Ekomplex Bílina. 
.  

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hlince nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hlince není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby 
budou do roku 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0292 Košťany 
  .0292.01 Košťany 
 

identifikační číslo obce  007096 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán obce Košťany z roku 2002, zpracovatel Atelier architektů Most 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Kanalizace – Košťany, Střelná – dokumentace skutečného provedení – VHS projekty 

Teplice – 02/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Košťany leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor a svým územím zasahuje do 
I. ochranného pásma vodních zdrojů Vápenice, Újezdeček, Řetenice I, II a Košťany. 
Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Jedná se o obec do 
2000 trvale bydlících obyvatel a je zde 60 rekreačních objektů. Obcí protéká Sviní potok. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel cca o 15 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Košťany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Oldřichov OF-M-TP.025. 
Zdrojem vody je VDJ Košťany – 2 x 250 m3  (314,18 / 318,48 m n. m.), do kterého je dodávána 
voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 400. VDJ Košťany je možné dotovat 
místních zdrojů z prameniště Košťany, Řetenice I,II a Újezdeček. Na vodovod je napojeno 
100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

S přihlédnutím ke stáří vodovodního systému navrhujeme jeho postupnou rekonstrukci.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Košťany má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.6-J.C. Tato kanalizace je napojena na 
sběrač A, kterým se odpadní vody odvádí na ČOV Bystřany. Odpadní vody od 100 % trvale 
bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany. 

××××× 

Kanalizace je v dobrém stavu. 
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 CZ042.3509.4213.0292 Košťany 
  .0292.02 Střelná 
 

identifikační číslo obce  007097 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán obce Košťany z roku 2002, zpracovatel Atelier architektů Most 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Kanalizace – Košťany, Střelná – dokumentace skutečného provedení – VHS projekty 

Teplice – 02/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Střelná leží na úpatí Krušných hor v a z části v CHOPAV Krušné hory. Katastrální 
území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň 
II.C. Zástavba je tvořena bytovými domy z 50. let minulého století situovaných podél 
místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Jedná se o 
obec do 2000 trvale bydlících obyvatel a je zde 60 rekreačních objektů. Obcí protéká Sviní 
potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Střelná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Střelná OF-M-TP.024. 
Zdrojem vody je VDJ Střelná - Fláje – 2 x 1000 m3  (398,27 / 403,27 m n. m.), který je na  
přivaděči DN 600 vodárenské soustavy Fláje. Z VDJ Střelná – Fláje je voda čerpána čerpací 
stanicí ČS Střelná (401,60 / 405,25 m n.m.) do VDJ Střelná sídliště – 1 x 100 m3 
(435,65 / 439,90 m n. m.). Část obce Střelná Hampuš je zásobována z VDJ Střelná – starý – 
1x100 m3 (379,96 / 383,27 m n. m.).Do VDJ Střelná – starý přitéká voda z rozvodné sítě 
obce Střelná. Na vodovod je napojeno 91 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Střelná má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.14-J.C, která je napojená na 
kanalizační systém obce Košťany a odpadní vody jsou odváděny na ČOV Bystřany. Odpadní 
vody od 72 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 5 % obyvatel má 
septiky s přepadem do kanalizace a odpadní vody od zbylých 23 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany. 
Kanalizační síť je v dobrém technickém stavu bez zjevných závad. 

××××× 

Kanalizační síť je v dobrém technickém stavu bez zjevných závad. Po roce 2016 

budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky budou rekonstruovány 
s vyvážením na ČOV Bystřany.. 
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 CZ042.3509.4213.0293 Krupka 
  .0293.01 Krupka 
 .0293.02 Bohusodov 
 .0293.05 Maršov 
 .0293.06 Nové Modlany 
 .0293.08 Unčín 
 .0293.09 Vrchoslav 
 

identifikační číslo obce  040933 
identifikační číslo obce  007528 
identifikační číslo obce  007530 
identifikační číslo obce  007529 
identifikační číslo obce  007531 
identifikační číslo obce  007535 

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 sídelního útvaru z roku 1999, zpracovatel atelier - Ing. arch. P. Ponča 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Krupka a jeho části Bohosudov, Maršov, Nové Modlany, Unčín a Vrchoslav leží na 
úpatí Krušných hor a z části v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory. 
Katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: 
Krupka– celá obec stupeň II.C, Bohosudov- malá část obce II.C, Vrchoslav- celá obec 
stupeň II.C, Nové Modlany- velká část obce stupeň II.C. katastrální území dále zasahuje do 
I. ochranného pásma vodních zdrojů Vrchoslav I, Vrchoslav II, Krupka – Grunt, Malše – 
Cínovec, Proboštov a Soběchleby. 
Zástavba je tvořena rodinnými domy, bytovými domy a panelovou sídlištní výstavbou. Město 
se rozkládá v nadmořské výšce 205 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 15 000 trvale 
bydlících obyvatel, je zde 80 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení. Obcí protékají 
potoky – Vrchoslavský, Krupský, Horský, Unčínský a Maršovský, které patří do povodí Ohře. 



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

 ______________________________________________________________________________________________________  

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

Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou minimální pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Krupka je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu Krupka OF-M-TP.033. 
Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje Střelná – Krupka DN 400 (Severní 
flájská větev – SFV), který přivádí vodu z VDJ Střelná přes přerušovací komoru Malše do 
VDJ Krupka - Libušín 2 x 650 m3 (325,41 / 329,97 m n. m.). Z přívodního řadu DN 400 je 
zásobován také VDJ Krupka – Vrchoslav – 1 x 100 m3 (330,00 / 332,62 m n. m.) Ve VDJ 
Krupka – Libušín je odbočka pro gravitační zásobování VDJ Krupka – Muzeum – 1 x 50 m3 

(346,70 / 350,00 m n. m.) případně je při poklesu tlaku v přívodním řadu DN 400 možné 
čerpání do VDJ Krupka – Muzeum. Z VDJ Krupka – Muzeum se voda čerpá do VDJ Krupka 
– Grund – 1 x 50 m3 (401,00 / 404,00 m n. m.) a z těchto vodojemů je zásobována horní část 
města Krupka. Spotřebiště nad tlakovou čárou VDJ Krupka – Muzeum je zásobováno AT 
stanicí. Z VDJ Krupka – Libušín je zásobována Krupka, Bohosudov a Nové Modlany, pro 
které je tlak redukován. 
Z VDJ Krupka – Libušín jsou zásobovány vodojemy VDJ Krupka – Kalvárie – 1 x 150 m3 
(305,85 / 308,21 m n. m.), VDJ Krupka – Vinohrady I – 1 x 30 m3 (355,72 / 357,34 m n. m.) 
Tyto vodojemy zásobují Bohosudov a rozvodnou sítí jsou propojená jednotlivá pásma 
vodojemů. 
Z VDJ Krupka – Libušín je zásobován VDJ Krupka – Maršov DTP – 2 x 2000 m3 
(318,88 / 324,05 m n.m.), ze kterého je voda čerpána do VDJ Krupka – Maršov HTP – 
2 x 1000 m3 (339,25 / 344,91 m n.m.). Z těchto vodojemů je zásobováno sídliště Krupka – 
Maršov. Z VDJ Krupka  - Maršov HTP je voda čerpána do VDJ Krupka – Vinohrady II – 
1 x 9 m3 (371,25 / 372,53 m n. m.). 
VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad – 1 x 150 m3 (324,34 / 326,87 m n. m.) je zásobován vodou 
z prameniště Unčín - Pod Supím hradem z hlavní sběrné jímky, ze které je přímo 
zásobována i část Unčína nad železniční tratí Děčín – Oldřichov. Z VDJ Krupka – Maršov 
HTP je možné přes rozvodnou vodovodní síť dotovat VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad.  
Z rozvodné sítě Unčína je voda dodávána do okresu Ústí n/L obce Přestanov. 
Z VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad je voda čerpána do vodojemu VDJ Krupka – Unčín, Policie 
– 1 x 100 m3 (370,75 / 374,80 m n. m.), který je umístěn v areálu Ministerstva vnitra a 
majitelem a provozovatelem je MV ČR. 
Vodovodní síť je rozdělena na 5 tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou výměnou azbestocementových potrubí. Z hlediska zdrojového 
zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální 
rozvoj města. V roce 2002 - 2004 byl vybudován vodovod pro průmyslovou zónu Krupka.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Krupka má jednotnou kanalizaci K-TP.040.12-J.C , odpadní vody z kanalizace jsou 
svedeny kanalizačním sběračem na ČOV Bystřany. Část kanalizačního systému je řešena 
jako oddílná a to v části s novou sídlištní výstavbou v Maršově. Odpadní vody od 87 % trvale 
bydlících obyvatel jsou vypouštěny do této kanalizace a čištěny na ČOV Bystřany. Krupka – 
Nové Modlany má kanalizaci s výustí do Zalužanského potoka, horní část Krupky je 
odkanalizována po individuálním hrubém předčištění do Mlýnského potoka a Krupského 
potoka a části Krupky – Bohosudov a Unčín jsou odkanalizovány po hrubém individuálním 
předčištění do příkopů. Odpadní vody od  5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány 
v septicích a vypouštěny do těchto nečištěných částí kanalizace, 6 % obyvatel vypouští 
nečištěné odpadní vody do těchto částí kanalizace. 1 % obyvatel má domovní mikročistírny a 
1 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany. 

××××× 

V roce 2002 - 2004 byla vybudována kanalizace pro průmyslovou zónu Krupka. Do roku 
2005 navrhujeme napojení jednotlivých výustí na sběrač „D“ a odvedení odpadních vod na 
ČOV Bystřany a nutnost rekonstrukce jednotné kanalizační sítě.  
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 CZ042.3509.4213.0293 Krupka 
  .0293.03 Fojtovice 
 

identifikační číslo obce  007538 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán sídelního útvaru z roku 1999, zpracovatel atelier - Ing. arch. P. Ponča 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Krupka, Geising – přeshraniční spolupráce – propojení vodovodu a odvedení splašků na 

ČOV Müglitz, Vodohospodářské projekty s.r.o. Teplice - 2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Fojtovice leží na náhorní plošině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Katastrální území malé části 
obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C.  
Zástavba je nesouvislá, rodinné a bytové domy jsou umístěny podél komunikace na 
Fojtovické pláni. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 700 - 740 m n. m. Jedná se o obec do 
100 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Obcí protéká bezejmenný 
potok patřící do povodí Labe. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Fojtovice je zásobována vodou z místního vodovodu Fojtovice M-TP.036. Zdrojem 
vody je prameniště Fojtovice – břehové jímání z rigolů Fojtovického potoka ležící západně od 
obce s vydatností 0,3 - 3,0 l/s dle množství srážek. Z prameniště voda přitéká do ÚV 
Fojtovice přívodním řadem DN 60. U úpravny vody je akumulační nádrž objemu 28 m3. 
Technologie úpravy je odstranění Fe, úprava pH a hygienické zabezpečení. Součástí ÚV je 
ČS Fojtovice, která čerpá vodu do VDJ Fojtovice – 1 x 100 m3 (763,81 / 766,91 m n. m.).  
Z VDJ Fojtovice je AT stanicí voda dodávána hotelu Komáří vížka. Na vodovod je napojeno 
100 % obyvatel. Vodárenské zařízení je po rekonstrukci a je v dobrém stavu. Majitelem 
vodárenského zařízení je Město Krupka a majetek provozuje Ing. Kissová, Ústí nad Labem. 

××××× 
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Po roce 2016 je navrženo posílení stávajícího zdroje přívodem pitné vody z vodovodu 
v Müglitz v SRN. Projektované parametry PEHD DN 100 a čerpací stanice. Vodovod bude 
veden v souběhu s gravitační splaškovou kanalizací. Vodovod bude realizován společně 
s kanalizací po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Fojtovice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septikách s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel má bezodtokové 
jímky s vyvážením na ČOV Bystřany.  

××××× 

Po roce 2016 vybudovat splaškovou kanalizaci s gravitačním odvedením odpadních vod na 
ČOV Müglitz s volnou kapacitou 75 EO. Délka splaškové kanalizace činí na státní hranici 
3100 m. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0293 Krupka 
  .0293.04 Horní Krupka 
 

identifikační číslo obce  007533 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán sídelního útvaru z roku 1999, zpracovatel atelier - Ing. arch. P. Ponča 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Horní Krupka leží na úbočí Krušných hor, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
CHOPAV Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Obec svým územím 
zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Pod Horní Krupkou a Lipové údolí 
II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
Teplice – pro malou část území je vymezen stupeň II.B a pro zbývající část je stupeň II.C. 
Zástavba je nesouvislá horskými domy rozesetými po svahu hor. Obec se rozkládá 
v nadmořské výšce 630 - 740 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel a je 
zde 50 rekreačních objektů. Území obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Část obce Horní Krupka je zásobována vodou z místního vodovodu Horní Krupka M-TP.035. 
Zdrojem vody je prameniště Horní Krupka, ze kterého voda přitéká do jímek odkud jsou 
zásobovány jednotlivé objekty. Na vodovod je napojeno 32 % obyvatel, zbylých 68 % 
obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Vodárenské zařízení je po 
částečné rekonstrukci a je v dobrém stavu. Majitelem vodárenského zařízení je Město 
Krupka a majetek provozuje Ing. Kissová, Ústí n/L. 

××××× 

Po roce 2016 se uvažuje s napojením Horní Krupky na vodárenský systém Fojtovic 
s vybudováním VDJ Horní Krupka – 1 x 50 m3 (715,00 / 720,00 m n. m.) s vybudováním řadů 
DN 80 v délce 1245 m. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Horní Krupka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním a 50 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Bystřany. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Horní Krupka není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme doplnit septiky o další stupeň 
čištění a bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Bystřany. 
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 CZ042.3509.4213.0293 Krupka 
  .0293.07 Soběchleby 
 

identifikační číslo obce  015157 
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, kanalizace a čištění 

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru z roku 1999, zpracovatel atelier - Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Soběchleby leží na úpatí Krušných hor. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými 
domy situovanými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 
m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Maršovský potok. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Soběchleby je zásobována vodou z místního vodovodu M-TP.034. Zdrojem vody je 
prameniště Soběchleby odkud voda přitéká do VDJ Soběchleby – 1 x 60 m3 (241,58 / 244,36 
m n. m.). Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Soběchleby má jednotnou kanalizaci K-TP.025-J.N, která je vyústěna do Maršovského 
potoka. Odpadní vody od 89 % trvale bydlících obyvatel jsou nečištěné vypouštěny do 
kanalizace, 10 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 1 % obyvatel má 
bezodtokové jímky, které vyváží na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

V rámci programu likvidace kanalizačních vyústí navrhujeme do roku 2010 vybudovat 
splaškovou kanalizaci DN 300 – 750 m s napojením na ČOV Bystřany. V průběhu let 2005 – 
2015 navrhujeme postupnou rekonstrukci stávající kanalizace. 
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 CZ042.3509.4213.0294 Lahošt 
  .0294.01 Lahošt 
 

identifikační číslo obce  007888 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Územní plán obce Lahošť z roku 2003, zpracovatel Báňské projekty Teplice 
7. Studie kanalizace Oldřichov – Jeníkov, SVIS s.r.o., 04/2002 
8. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lahošť leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 - 225 m n. m. 
Jedná se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Bouřlivec, západně od 
obce pak potok Loučenský. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se 
předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lahošť je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 
vodovodem OF-SK-TP.026.4. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3  
(267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče 
DN 600. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel, zbylých 10 % obyvatel je zásobováno 
individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lahošť má jednotnou kanalizační síť K-TP.027-J.N s vyústěním do potoka Bouřlivec. 
Kanalizační síť je zastaralá, různých profilů a materiálů, mělce uložená. Na kanalizaci je 
napojena i část obce Hudcov. 
 Nová výstavba podél hlavní komunikace Teplice – Duchcov je individuelně odkanalizována 
přes malou ČOV Lahošť – 12 % obyvatel.  
Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem 
do kanalizace, 18 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče a 10 % 
trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. 
Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Vlastníkem ČOV je obec Lahošť a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV, která je navržena pro čištění odpadních vod od 
cca 150 EO a slouží pro čištění odpadních vod části obce Lahošť.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      6 300 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       17,26  0,20 
Počet napojených EO      150 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         130,0    0,82  
NL         100,0    0,63  
 
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         3 450,0 0,11 
Skutečný počet napojených EO     90 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l     t/rok                           
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BSK5                                                                             338,0     1,17       
CHSK                                               762,0           2,63 
NL                                                              256,0     0,88       
 
Jedná se o ČOV, která je tvořena dvěma paralelně umístěnými rotačními biodisky. Biodisky 
jsou umístěny v kruhové nádrži z polyethylenu, nádrž je částečně zapuštěna pod terén, 
biodisky jsou celkově uzavřeny. Nátok na paralelní nádrže je z rozdělovacího objektu. 
Vyčištěná odpadní vody odtéká společně do potoka Bouřlivec. Přebytečný kal je odvážen na 
ČOV Bystřany. 
Produkce stabilizovaného kalu 133,0 m3/rok. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 3544/231/J-185, Ro-
297/97/Kr, ze dne 22.12.1997. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5   30,0       
NL   35,0       
v množství 
Q = 6 700 m3/rok; Qmax. = 1,2 l/s 
 

××××× 

 
Navrhuje odkanalizování obcí Oldřichov, Jeníkov, Lahošť (propojení stávajících stok) a 
Hudcov (přivaděč). Veškeré odpadní vody budou centralizovány do čerpací stanice umístěné 
v jiho - východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na 
stávající ČOV Želénky. Tato ČOV Želénky bude rekonstruována a intenzifikována v rámci 
jiné stavby. 
Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k 
Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně 
se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov 
– Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do 
obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na 
ČOV Želénky. 
Výtlak V4 je v délce 850 uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka 
výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení. 
 
Projektové parametry pro Lahošt: 
 Čerpací stanice – 4 ks 
 Odlehčovací komory – 3 ks 
 Potrubí korugované PVC 150     (m) 1 640 
 Potrubí korugované PVC 250     (m) 810 
 Potrubí korugované PVC 300     (m) 1 541 
 Přípojka T 45 150/250      (ks) 64 
 Přípojka T 45 150/300      (ks) 100 
 Sběrné šachty  DN = 1000     (ks) 53 
 Protlak pod silnicí pro d 160 - DN 250    (m) 20   
 Výtlak V4 DN 150      (m) 2 355 
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 Výtlak V5       (m) 70 
 Výtlak V6       (m) 115 
 Výtlak V7       (m) 95 
 Kalníkové šachy DN 1000     (ks) 10 
 Vzdušníkové šachty DN 1000     (ks) 10 
 
Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme 
přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém. 
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 CZ042.3509.4213.0294 Lahošt 
  .0294.01 Lahošt 
 

identifikační číslo obce  007888 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Územní plán obce Lahošť z roku 2003, zpracovatel Báňské projekty Teplice 
7. Studie kanalizace Oldřichov – Jeníkov, SVIS s.r.o., 04/2002 
8. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lahošť leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 - 225 m n. m. 
Jedná se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Bouřlivec, západně od 
obce pak potok Loučenský. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se 
předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lahošť je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 
vodovodem OF-SK-TP.026.4. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3  
(267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče 
DN 600. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel, zbylých 10 % obyvatel je zásobováno 
individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lahošť má jednotnou kanalizační síť K-TP.027-J.N s vyústěním do potoka Bouřlivec. 
Kanalizační síť je zastaralá, různých profilů a materiálů, mělce uložená. Na kanalizaci je 
napojena i část obce Hudcov. 
 Nová výstavba podél hlavní komunikace Teplice – Duchcov je individuelně odkanalizována 
přes malou ČOV Lahošť – 12 % obyvatel.  
Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem 
do kanalizace, 18 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče a 10 % 
trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. 
Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Vlastníkem ČOV je obec Lahošť a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV, která je navržena pro čištění odpadních vod od 
cca 150 EO a slouží pro čištění odpadních vod části obce Lahošť.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      6 300 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       17,26  0,20 
Počet napojených EO      150 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         130,0    0,82  
NL         100,0    0,63  
 
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         3 450,0 0,11 
Skutečný počet napojených EO     90 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l     t/rok                           
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BSK5                                                                             338,0     1,17       
CHSK                                               762,0           2,63 
NL                                                              256,0     0,88       
 
Jedná se o ČOV, která je tvořena dvěma paralelně umístěnými rotačními biodisky. Biodisky 
jsou umístěny v kruhové nádrži z polyethylenu, nádrž je částečně zapuštěna pod terén, 
biodisky jsou celkově uzavřeny. Nátok na paralelní nádrže je z rozdělovacího objektu. 
Vyčištěná odpadní vody odtéká společně do potoka Bouřlivec. Přebytečný kal je odvážen na 
ČOV Bystřany. 
Produkce stabilizovaného kalu 133,0 m3/rok. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 3544/231/J-185, Ro-
297/97/Kr, ze dne 22.12.1997. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5   30,0       
NL   35,0       
v množství 
Q = 6 700 m3/rok; Qmax. = 1,2 l/s 
 

××××× 

 
Navrhuje odkanalizování obcí Oldřichov, Jeníkov, Lahošť (propojení stávajících stok) a 
Hudcov (přivaděč). Veškeré odpadní vody budou centralizovány do čerpací stanice umístěné 
v jiho - východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na 
stávající ČOV Želénky. Tato ČOV Želénky bude rekonstruována a intenzifikována v rámci 
jiné stavby. 
Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k 
Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně 
se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov 
– Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do 
obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na 
ČOV Želénky. 
Výtlak V4 je v délce 850 uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka 
výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení. 
 
Projektové parametry pro Lahošt: 
 Čerpací stanice – 4 ks 
 Odlehčovací komory – 3 ks 
 Potrubí korugované PVC 150     (m) 1 640 
 Potrubí korugované PVC 250     (m) 810 
 Potrubí korugované PVC 300     (m) 1 541 
 Přípojka T 45 150/250      (ks) 64 
 Přípojka T 45 150/300      (ks) 100 
 Sběrné šachty  DN = 1000     (ks) 53 
 Protlak pod silnicí pro d 160 - DN 250    (m) 20   
 Výtlak V4 DN 150      (m) 2 355 
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 Výtlak V5       (m) 70 
 Výtlak V6       (m) 115 
 Výtlak V7       (m) 95 
 Kalníkové šachy DN 1000     (ks) 10 
 Vzdušníkové šachty DN 1000     (ks) 10 
 
Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme 
přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém. 
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 CZ042.3509.4213.0295 Mikulov 
  .0295.01 Mikulov 
 

identifikační číslo obce  009418 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Regulační plán z roku 2003 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mikulov leží na jihozápadním svahu Krušných hor. Katastrální území části obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Svým územím 
zasahuje do CHOPAV Krušné hory a do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice, 
Dubí – štola a Mikulov. Obec se rozkládá v nadmořské výšce od 550 - 700 m n. m. Jedná se 
o obec do 150 trvale bydlících obyvatel, je zde 157 rekreačních objektů a ubytovací zařízení 
o kapacitě 258 lůžek. Zástavbu tvoří rodinné domky a rekreační objekty situované podél 
místních komunikací. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bouřlivec. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mikulov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mikulov M-TP.038. Zdrojem 
vody jsou prameniště– Nádraží a Mikulov II – Louka. Voda z prameniště Mikulov I  - nádraží 
je vedena do VDJ Mikulov I – horní – 1 x 30 m3 (692,61 / 695,31 m n. m.) a zásobuje horní 
část obce a je dále propojen s VDJ Mikulov II - dolní – 1 x 50 m3 (619,98 / 623,04 m n. m.), 
který zásobuje dolní část obce. V době suchého období je do VDJ Mikulov I připouštěna 
voda z prameniště Vápenice přes PK Mikulov o objemu 1 m3. Zásobování obce je rozděleno 
do dvou tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a 
provozovatelem vodárenského zařízení je obec Mikulov. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mikulov má jednotnou kanalizační síť K-TP.028-J.C ukončenou ČOV Mikulov. Do 
kanalizace jsou vypouštěny odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. ČOV Mikulov i 
kanalizační síť jsou nové v dobrém stavu. 
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Mikulov. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 10.4.1995 pod č.j.: ŽP 1428/231/G-18,I-21, 
RO-176/95/Ře 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+
 

mg/l 
Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

 100 - 40 - 30 - - - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004 

 
Jedná se ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu umístěnou 
s klimatických důvodů do zděného přízemí objektu. 
Objekty hrubého předčištění: lapač štěrku, česle, lapák písku, norné stěny. Aktivační prostor 
je tvořen ze dvou prefabrikovaných vodojemů 2 x 100 m3. Dosazovací nádrže jsou navrženy 
vertikální z typových nádrží. Kalojemy jsou prefabrikované podzemní nádrže s objemem 
2 x 100 m3. Kal je vyvážen na ČOV Bystřany.  

Projektované parametry: 
Počet  obyvatel = 715 EO 
 
Výkonové parametry: 
    přítok      
Počet EO  = 172 
Qdenní   = 350  m3/d – v sezóně, 100 m3/d – mimo sezónu 
Q   = 4  l/s 
BSK5 prům.  = 50  mg/l   
BSK5   = 4  t/rok   
NL prům.  = 14  mg/l   
NL    = 1,971  t/rok   

××××× 
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Kanalizace je bez provozních problémů. 
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 CZ042.3509.4213.0296 Modlany 
  .0296.01 Modlany 
 

identifikační číslo obce  009771 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Návrh územního plánu obce Modlany z roku 1995, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Modlany leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území části obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné 
a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 200 
m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. 
Obcí protéká Modlanský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výrazný 
nárůst obyvatelstva cca o 1000 obyvatel a  výstavba 300 rodinných domků. V obci nejsou 
pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Modlany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany 
OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je VDJ Modlany – Roudníky – 
1 x 150 m3  (264,42 / 267,92 m n.m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice -  
Doubravka II. Z VDJ Modlany – Roudníky je voda dodávána do okresu Ústí n/L. Na vodovod 
je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Modlany má jednotnou kanalizaci K-TP.030.2-J.C ukončenou na ČOV Modlany. 
Odpadní vody od 69 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 20 % 
obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace, 10 % má septiky se vsakováním a odpadní 
vody od 1 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV 
Bystřany. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Odlehčovací komory: 
OK1- s ředícími poměry splaškových vod 1:4 
OK2- s ředícími poměry splaškových vod 1:5 
Další objekty: 
Na kanal. síti obce se nacházejí dvě ČSOV. 

 
ČOV Modlany je čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 600 EO a zajišťuje čištění pro 
obce Modlany, Věšťany, Kvítkov, Suché. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně, 
na kanalizačním systému jsou osazeny dvě ČSOV a dvě odlehčovací komory s ředícími 
poměry splaškových vod 1:4 a 1:5. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      32 850,0 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       90,0  1,0 
Počet napojených EO      600 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         400,0  13,14 
NL         366,0  12,02 
  
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         35 809,0 1,91 
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Skutečný počet napojených EO     280 
Skutečné hodnoty znečištění 
mg/l                               
BSK5                                                                               43,0       
CHSK                                               145,0            
NL                                                                60,0              
N-NH4                                                                 16,0          
Pc                                                                  3,8          
 
Čištění na ČOV Modlany je mechanicko – biologické. Čerpání splaškových vod se 
uskutečňuje pomocí čerpací stanice splašků, která je osazena čerpadly s drtičem a má 
bezpečnostní přepad do stávajícího odlehčení zaústěného do Modlanského potoka. 
Mechanické předčištění je zajišťováno pomocí česlí, vertikálním lapákem písku a pračkou 
písku. 
Biologické čištění je technologie směšovací dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu, ve 
dvou aktivačních nádržích s jednobublinným provzdušňováním s přerušovanou činností 
v poměru 1:1. Střídání oxických a anoxických fází zajistí dostatečnou nitrifikaci a denitrifikaci. 
Z aktivace je voda přiváděna přes odplyňovací žlab do uklidňovacího válce dosazovací 
nádrže, kde dochází k oddělení kalu a vyčištěné vody. Kal pak odtéká gravitačně do čerpací 
jímky. 
Na ČOV jsou vydána rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 5033/231/I-53/02/Ma, 
ŽP 8120.99/231/I-53/00/Re ze dne 2.10.2002. Platnost rozhodnutí je stanovena do 
31.12.2011. 
 
v kvalitě   mg/l „p“ mg/l“m“ t/r 
BSK5   20,0    50,0  0,20     
NL   25,0    60,0  0,75     
CHSK   80,0  120,0  2,00 
N-NH4     8,0    20,0  0,15 
v množství 
Q = 70 000 m3/rok; Qmax. = 7,0 l/s 

××××× 

Do roku 2015 budou stávající septiky zrušeny a přepojeny na kanalizaci. Na ČOV Modlany 
v současnosti přitéká větší množství balastních vod, v budoucnu se předpokládá jejich 
postupné odpojení. 
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 CZ042.3509.4213.0296 Modlany 
  .0296.02 Drahkov 
 

identifikační číslo obce  009769 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s 
7. Návrh územní plán obce Modlany z roku 1995, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Drahkov leží v hnědouhelné pánvi pod Doubravskou horou v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy 
situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 270 
m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Drahov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany 
OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.1. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka II – 
2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je zásobován přivaděčem DN 500 z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Drahkov má jednotou kanalizační síť K-TP.029-J.C ukončenou ČOV Drahkov. Odpadní 
vody od 84 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace. Zbylých 16 % trvale 
bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
ČOV Drahkov je čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 117 EO a zajišťuje čištění 
odpadních vod pro obec Drahkov. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně bez 
přečerpávání kanalizační stokou DN 500, na které je před ČOV umístěna odlehčovací 
komora s odlehčením do silničního příkopu a poměrem ředění 1:4. Odpadní vody pokračují 
dále na ČOV potrubím DN 200.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      7 300 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       20,0  0,23 
Počet napojených EO      117 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         350,0  2,55 
   
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Průměrný přítok  Qd       47 650  1,511 
Skutečný počet napojených EO     227 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                               44,0       
CHSK                                               124,0            
NL                                                                85,0              
N-NH4                                                                   4,5          
Pc                                                                   3,8          
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Čistírna odpadních vod je umístěna pod obcí u silnice vedoucí ke komunikaci Teplice – 
Modlany. Vlastní čištění odpadních vod je zajištěno pomocí biologického reaktoru MČOV 
VHS I. Jedná se o nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivaci. 
Na ČOV jsou vydána rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 1441/231/I-38/02/Ma; 
3264/231/I-38/93/Ře ze dne 18.3.2002. Platnost rozhodnutí byla stanovena do 31.12.2006. 
Výše uvedené rozhodnutí bylo dne 5.11. 2003 nahrazeno rozhodnutím Okresního úřadu 
v Teplicích č.j. ŽP 3264/321/I-38/93/Ře. Podmínkou udělení tohoto rozhodnutí bylo, že do 
31.12.2005 je nutno vodoprávnímu úřadu předložit návrh technického řešení eliminace 
balastních vod přitékajících na ČOV.  
 
v kvalitě   mg/l „p“ t/r 
CHSK   120,0 
BSK5     25,0  0,19     
NL     27,0  0,22     
 
v množství: 
Q = 35 000 m3/rok; Qmax. = 5,0 l/s 

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme napojit všechny nemovitosti na ČOV Drahkov a zrušit stávající 
septiky. 
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 CZ042.3509.4213.0296 Modlany 
  .0296.03 Kvítkov 
 

identifikační číslo obce  009770 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. 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. Návrh územního plánu obce Modlany z roku 1995, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kvítkov leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – malá  část obce stupeň I.B a 
převážná část II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy podél komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 235 - 265 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá 
se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kvítkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany 
OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.2. Zdrojem vody je VDJ Teplice -  Doubravka II – 
2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je zásobován přivaděčem DN 500 vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 74 % obyvatel, zbylých 26 % obyvatel je 
zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kvítkov má jednotnou kanalizaci K-TP.030.1-J.C, kterou jsou odpadní vody odváděny 
na ČOV Modlany. Odpadní vody od 58 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do 
kanalizace, 37 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a 5 % obyvatel má 
bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Modlany je podrobně popsána v kartě CZ042_0296_01 – Modlany. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme dobudovat kanalizační systém, napojit všechny nemovitosti na 
ČOV Modlany a zrušit stávající septiky a bezodtokové jímky.  
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 CZ042.3509.4213.0296 Modlany 
  .0296.04 Suché 
 

identifikační číslo obce  009772 
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, kanalizace a čištění 

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Návrh územního plánu obce Modlany z roku 1995, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Suché leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území části obce se nachází v ochranném 
pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně 
rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 - 
270 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Žichlický potok. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Suché je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OP-SK-TP.032 
vodovodem OP-SK-TP.032.3. Zdrojem vody je VDJ Teplice -  Doubravka II – 2 x 1000 m3 
(318,19 / 322,30 m n. m.), který je zásobován z přivaděče DN 500 z VDJ Šibenik I. Na 
vodovod je napojeno 66 % obyvatel, zbylých 34 % obyvatel je zásobováno individuálně 
domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Suché má jednotnou kanalizaci K-TP.030.3-J.C, která odvádí odpadní vody na ČOV 
Modlany. ČS Suché čerpá odpadní vody do Kvítkova a odtud jsou odpadní vody gravitačně 
odváděny na ČOV Modlany. Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou 
vypouštěny do kanalizace, 25 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a 9 % 
obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
ČOV Modlany je podrobně popsána v kartě CZ042_0296_01 – Modlany. 

××××× 

Po roce 2016 navrhuje dobudovat kanalizační systém, napojit všechny nemovitosti na ČOV 
Modlany a zrušit stávající septiky a bezodtokové jímky.  
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 CZ042.3509.4213.0296 Modlany 
  .0296.05 Věšťany 
 

identifikační číslo obce  009773 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Návrh územního plánu obce Modlany z roku 1995, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

Míšek 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Věšťany leží v hnědouhelné pánvi pod Doubravskou horou. Katastrální území části 
obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C.  
Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se 
mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Věšťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany 
OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.4. Zdrojem vody je VDJ Modlany – Roudníky – 
1 x 150 m3  (264,4 / 267,92 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice -  
Doubravka II, který je zásobován přivaděčem DN 500 z VDJ Šibenik I. Z VDJ Modlany – 
Roudníky je voda dodávána do okresu Ústí n/L: Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Věšťany má jednotnou kanalizaci K-TP.030.4-J.C, která gravitačně odvádí odpadní 
vody na ČOV Modlany. Odpadní vody od 88 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do 
kanalizace, 9 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a 3 % obyvatel mají 
septiky s přepadem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Modlany je podrobně popsána v kartě CZ042_0296_01 – Modlany. 

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme zrušit septiky a přepojit je na kanalizaci. 
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 CZ042.3509.4213.0297 Moldava 
  .0297.01 Moldava 
 

identifikační číslo obce  009830 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Územní plán sídelního útvaru Moldava v Krušných horách z roku 1998, zpracovatel 

Atelier architektů Most 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Moldava je pohraniční horská obec položená na náhorní rovině Krušných hor 
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory a v Přírodního parku Natura 2000. 
Obec svým územím zasahuje do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice a Dubí – 
štola. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá 
v nadmořské výšce 710 - 730 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, je 
zde 50 rekreačních objektů a  ubytovací zařízení s kapacitou 180 lůžek. Obec je rozdělena 
na Horní a Dolní Moldavu, počet obyvatel v obou částech je srovnatelný. Obcí protékají 
Oldřišský, Moldavský a Hraniční potok. Území obce náleží do povodí Labe. Do roku 2015 se 
předpokládá výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 30 %. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Moldava je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Moldava M-TP.040.  
Dolní část Moldavy je zásobována vodovodem M-TP.040.1.  Zdrojem vody je Oldřišský potok 
(0,8 l/s) s úpravnou vody s pomalou filtrací a chlorací odkud se voda čerpá do vodojemu VDJ 
Moldava dolní – 1 x 100 m3. 
Horní část Moldavy je zásobována vodovodem M-TP.040.2. Zdrojem vody je vrtaná studna 
Moldava - horní (0,63 l/s) s úpravnou vody provzdušněním a chlorací, odkud se voda čerpá 
do VDJ Moldava horní – 1 x 50 m3.  
Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem je vodárenského 
zařízení je obec Moldava. 

××××× 
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V letech 2004 – 2005 navrhujeme výstavbu nového vodojemu 1 x 50 m3 na kótě 812 m n. m. 
a rozšíření zdroje o 2 vrtné studny v blízkosti stávajících zdrojů s využitím stávající úpravny a 
čerpáním do nového VDJ, na který bude připojen vodovod dolní části obce. Nový vodovod 
bude DN 80 v délce 4231 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dolní část Moldavy nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících 
obyvatel v části Dolní Moldava jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové 
kanalizace a 50 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách 
vyvážených na ČOV Bystřany.  
Horní část Moldavy má splaškovou kanalizaci K-TP.031-S.C, kterou jsou odváděny odpadní 
vody od 100 % trvale bydlících obyvatel v části Horní Moldava na ČOV Moldava. Kanalizace 
a ČOV byly zkolaudovány v roce 1995. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV 
Moldava je obec Moldava. 
ČOV Moldava je MB ČOV (jemnobublinná aktivace) pro 200 EO. Kapacita ČOV pro 
Q=30 m3/d s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Hraničního potoka. Na ČOV je 
napojeno 5 objektů ze SRN. 

××××× 

Dle územního plánu navrhujeme v letech 2008 - 2010: 
- dostavbu kanalizace DN 300 v horní části obce, délky 1020 m 
- výstavbu nové ČOV pro 500 EO v dolní části obce s navazující dočišťovací 

stabilizačním dvoustupňovou nádrží. Kapacita ČOV pro Q = 113 m3/den 
s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Moldavského potoka 

- výstavba oddílné splaškové kanalizace DN 300 v dolní části obce 4670 m 
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 CZ042.3509.4213.0297 Moldava 
  .0297.02 Nové Město 
 

identifikační číslo obce  009831 
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 sídelního útvaru Nové Město v Krušných horách z roku 1998, zpracovatel 

Atelier architektů Most 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nové Město je pohraniční horská obec položená na náhorní rovině Krušných hor 
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a Přírodního parku 
Natura 2000. Svým územím obec zasahuje do I. ochranných pásem vodních zdrojů 
Vápenice a Hrob - Mlýny. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými 
domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 330 m n. m. Jedná se o 
obec do 50 trvale bydlících obyvatel, je zde 260 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s 
kapacitou 120 lůžek. Obcí protéká vodoteč Divoká Bystřice. Území obce náleží do povodí 
Labe. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nové město je zásobována pitnou vodou skupinovým vodovodem SK-TP.027 
vodovodem SK-TP.027.6. Zdrojem vody je přivaděč Staré Fláje, který zásobuje akumulační 
jímku – 1 x 4 m3  a pomocí čerpací stanice je zásobována rozvodná síť obce. Na vodovod je 
napojeno 71 % trvale bydlících obyvatel, 29 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno 
individuálně domovními studnami. Majitelem a provozovatelem je obec Moldava. 
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××××× 

Po roku 2016 navrhujeme vybudovat vodovodní síť a nový vodojem o velikosti 100 m3 , který 
bude napojen na přívodní řad Staré Fláje. Ve VDJ bude umístěna AT stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nové Město nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s ČOV typu PROX 
s dočišťováním vypouštěných vod v retenčním rybníčku.  
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 CZ042.3509.4213.0298 Novosedlice 
  .0298.01 Novosedlice 
 

identifikační číslo obce  010387 
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. Návrh Územního plánu sídelního útvaru z roku 2000, zpracovatel atelier URBIS – Ing. 

arch. F. Pospíšil 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Generel kanalizace města Teplice, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar 

projekce – 05/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Novosedlice leží na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří 
rodinné a bytové domy podél komunikací. Město se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 280 
m n. m. Jedná se o obec do 3000 trvale bydlících obyvatel, je zde 150 rekreačních objektů a 
další ubytovací zařízení s kapacitou 30 lůžek. Obcí protéká vodoteč Bystřice a Novosedlický 
potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Novosedlice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 
vodovodem SK-TP.027.5. Zdrojem vody jsou prameniště Staré Fláje – Dubí štola, Bílinská 
pila a Sedmihorská cesta, odkud voda přitéká do VDJ Novosedlice – 1 x 300 m3 
(308,12 / 311,78 m n. m.). Vodovodní síť Novosedlic je propojena s vodovodní sítí města 
Dubí a města Teplice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Novosedlice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.9-J.C napojenou na kanalizační 
systém Teplic s odváděním odpadních vod na ČOV Bystřany. Východní část do Teplice a 
západní část obce odvádí odpadní vody do sběrače „A“ z Košťan do Teplic. Odpadní vody 
od 93 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 5 % obyvatel má odpadní 
vody zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace. Zbylá 2 % obyvatel mají septiky se 
vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany. 

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme zrušit septiky, přepojit je na kanalizaci a postupně rekonstruovat 
kanalizační síť.  
Vzhledem ke kapacitní přetíženosti sběrače B v Novosedlicích bylo v rámci zpracování 
Generelu kanalizace města Teplice rozhodnuto o realizaci oddílné kanalizace na některých 
rozvojových plochách v Dubí - Bystřici a v Novosedlicích. Stavbu navrhujeme realizovat po 
roce 2016. 
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 CZ042.3509.4213.0299 Osek 
  .0299.01 Osek  
 

identifikační číslo obce  040936 
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. Návrh Územního plánu města Osek z roku 2002, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Osek leží na úpatí Krušných hor. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného 
pásma vodního zdroje Dolní Háj. Katastrální území části obce se nachází v ochranném 
pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Osek  u Duchcova – část území stupeň II.C, 
Hrdlovka-Nový Dvůr – celé území stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné, bytové a panelové 
domy podél komunikací. Město se rozkládá v nadmořské výšce 270 - 350 m n. m. Jedná se 
o obec do 5000 trvale bydlících obyvatel, je zde 58 rekreačních objektů a ubytovací zařízení 
s kapacitou 158 lůžek. Obcí protéká Osecký potok. Území obce náleží do povodí Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Osek je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Duchcov OF-SK-TP.020 
vodovodem OF-SK-TP.020.1. Zdrojem vody jsou přivaděče Vodárenské soustavy Fláje 
DN 600 a DN 800, ze kterých je zásobován VDJ Osek – Na Výsluní – 2 x 650 m3 
(399,52 / 404,09 m n. m.). Z VDJ Osek – Na výsluní je zásobováno horní tlakové pásmo 
města. Dále je voda dodávána do vodojemů dolního tlakového pásma (DTP) VDJ Osek – 
Dub I – 1 x 1000 m3 (323,32 / 331,19 m n. m.) a do VDJ Osek – Dub II – 1 x 1054 m3 
(325,76 / 330,65 m n. m.). Z těchto vodojemů je zásobován VDJ Osek – Na chmelnici, který 
zásobuje město Duchcov. Osek je rozdělen do dvou tlakových pásem. Vodojemy jsou 
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napojeny i na vlastní zdroj prameniště Osek – Hrad. Na vodovod je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Z hlediska 
zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro 
maximální rozvoj města. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Osek má jednotnou kanalizační síť K-TP.015.4-J.C, která odvádí odpadní vody na 
ČOV Želénky od 97 % trvale bydlících obyvatel. 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky 
s přepadem do kanalizace a 2 % obyvatel mají septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizační sítě s cílem snížení podílu balastních vod a 
do roku 2015 zrušit septiky a přepojit na kanalizaci.  
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 CZ042.3509.4213.0299 Osek 
  .0299.02 Dlouhá Louka  
 

identifikační číslo obce  011295 
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. Návrh Územního plánu města Osek z roku 2002, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

Míšek 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dlouhá louka leží na náhorní rovině Krušných hor a leží v CHOPAV Krušné hory. 
Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
Teplice – stupeň II.B.  Svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních 
zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 
870 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 144 rekreačních 
objektů. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a rekreačními objekty podél komunikace. 
Obec patří do povodí Ohře Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dlouhá Louka nemá vodovod. Zásobování pitnou vodou je individuální z domovních 
studní. 

××××× 

V budoucnu se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou. 



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

 ______________________________________________________________________________________________________  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dlouhá Louka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Dlouhá Louka není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0299 Osek 
  .0299.03 Hrad Osek  
 

identifikační číslo obce  011296 
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. Návrh Územního plánu města Oseka z roku 2002, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Osek - Hrad leží na úbočí Krušných hor . Obec leží v CHOPAV Krušné hory 
v nadmořské výšce 330 - 400 m n. m. Svým územím zasahuje do ochranného pásma 
I.stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Zástavbu tvoří rodinné domy 
a rekreačními objekty situované podél komunikace. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 15 rekreačních objektů. Obcí protéká Osecký potok. Území obce náleží do 
povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Osek-Hrad je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hrad Osek M-TP.018. 
Zdrojem vody je prameniště Osek – hrad, ze kterého je zásobován VDJ Osek – Hrad – 
2 x 7,5 m3 (546,50 / 547,56 m n. m.). Na vodovod je napojeno 54 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Osek – hrad nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 30 % trvale bydlících obyvatel 
má septiky se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Osek – Hrad není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou septiky intenzifikovány na MČOV a 
bezodtokové jímky  a vyvážením na ČOV Bystřany budou rekonstruovány. 



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 

 

 CZ042.3509.4213.0300 Proboštov 
  .0300.01 Proboštov  
 

identifikační číslo obce  013310 
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. Územního plán obce Proboštov z roku 2002, zpracovatel atelier AUREA – Ing. arch. M. 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Proboštov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je 
tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá 
v nadmořské výšce 230 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 2500 trvale bydlících obyvatel. 
Obcí protéká Račí, Proboštovský a Modlanský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. 
Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Proboštov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Proboštov OF-M-TP.031. 
Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 400 (SFV), ze kterého je  
zásobován VDJ Proboštov – 1 x 200 m3 (304,39 / 306,81 m n. m.). Na vodovod je napojeno 
99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. 
a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Proboštov má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.10-J.C, která je napojena na sběrač 
„D“ z Krupky. Pomocí ČS Sobědruhy jsou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního 
systému města Teplice s odvedením na ČOV v Bystřanech. Lokálně je kanalizace na dvou 
místech po hrubém předčištění volně vyústěna na terén. Odpadní vody od 88 % trvale 
bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a zbylých 12 % obyvatel má septiky 
s přepadem do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany. 

××××× 

Navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizace a do roku 2015 přepojit stávající septiky na 
kanalizaci. 



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 

 

 CZ042.3509.4213.0300 Proboštov 
  .0300.02 Přítkov  
 

identifikační číslo obce  013311 
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. Územního plán obce Proboštov z roku 2002, zpracovatel atelier AUREA – Ing. arch. M. 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Přítkov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor v CHOPAV Krušné hory a 
v I. ochranném pásmu vodního zdroje  Proboštov. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné 
a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 350 
m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká bezejmenný potok. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou dobré pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Přítkov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Přítkov OF-M-TP.030. 
Zdrojem vody je přivaděče Vodárenské soustavy Fláje DN 400 (SFV), ze kterého je  
zásobován VDJ Přítkov – 1 x 25 m3 (358,47 / 361,37 m n. m.). Na vodovod je napojeno 
100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Přítkov má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.11-J.C, kterou jsou odpadní vody 
odváděny do kanalizačního systému obce Proboštov. Kanalizační systém obce Proboštov je 
napojen na sběrač „D“ z Krupky. Pomocí ČS Sobědruhy jsou odpadní vody přečerpávány do 
kanalizačního systému města Teplice s odvedením na ČOV v Bystřanech. Odpadní vody od 
92 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a zbylých 8 % trvale bydlících 
obyvatel má septiky se vsakováním. 

××××× 

Navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizace a do roku 2015 přepojit stávající septiky na 
kanalizaci. 
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 CZ042.3509.4213.0301 Rtyně nad Bílinou 
  .0301.01 Rtyně nad Bílinou  
 

identifikační číslo obce  014310 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Rtyně nad Bílinou leží na úpatí Českého Středohoří z části v CHKO České středohoří 
v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 255 m n. m. 
Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Obcí 
protéká Bořislavský potok a řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře a do ochranného 
pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Rtyně nad Bílinou je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně nad 
Bílinou OF-M-TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.2. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské 
soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Rtyně nad Bílinou – 1 x 250 m3 
(216,00 / 220,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Rtyně nad Bílinou nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou od 70 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče, 15 % trvale bydlících 
obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vypouští je do vodoteče. 3 % 
obyvatel mají bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany a 2 % trvale bydlících 
obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole. Zbylých 10 % trvale bydlících obyvatel vypouští 
nečištěné odpadní vody do vodoteče. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat kanalizaci a ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0301 Rtyně nad Bílinou 
  .0301.02 Malhostice  
 

identifikační číslo obce  014309 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malhostice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými 
a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 170 - 210 m n. m. 
Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních objektů. Obcí 
protéká řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malhostice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Malhostice 
OF-SK-TP.012. Vodovod dále zásobuje obce okresu Ústí nad Labem. Zdrojem vody je 
přivaděče Vodárenské soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Malhostice – 
1 x 50 m3. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Malhostice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod. Zbylých 30 % trvale bydlících 
obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do povrchových vod. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Malhostice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na 

MČOV. U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
. 
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 CZ042.3509.4213.0301 Rtyně nad Bílinou 
  .0301.03 Sezemice  
 

identifikační číslo obce  014311 
kód obce    00003 

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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje 
6. Žádost obce Rtyně nad Bílinou o změnu PRVKUK ze dne 30. 11. 2010 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sezemice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 220 m n. m. 
Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obcí 
protéká řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výraznější nárůst 
počtu trvale bydlících obyvatel cca o 50 % do roku 2015. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sezemice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně nad Bílinou 
OF-M-TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.1. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy 
Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Sezemice – 1 x 100 m3 (242,70 / 242,70 
m n. m.). Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sezemice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, 14 % trvale bydlících obyvatel má domovní 
mikročistírny s vypouštěním nečištěných odpadních vod do vodoteče, 1 % obyvatel má 
bezodtokové jímky s vyvážením na pole a zbylých 15 % trvale bydlících obyvatel vypouští 
nečištěné odpadní vody do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Sezemice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na 

MČOV a bezodtoké jímky budou rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bystřany. U nové 
výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
 
 
Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové 
délce 1536 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 150 EO se zaústěním do Bíliny. 
 
. 
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 CZ042.3509.4213.0301 Rtyně nad Bílinou 
  .0301.04 Velvěty  
 

identifikační číslo obce  014312 
kód obce    00004 

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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Žádost obce Rtyně nad Bílinou o změnu PRVKUK ze dne 30. 11. 2010.  
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velvěty leží na úpatí Českého středohoří v III. ochranném pásmu Teplických therem. 
Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy situovanými podél komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 180 - 190 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících 
obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká vodoteč Bílina. Území obce náleží do 
povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. 
Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velvěty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany 
OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.6. Zdrojem vody je přívodní řad vodárenské 
soustavy Fláje, ze kterého je zásobován VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 a z něj se voda dodává 
do VDJ Velvěty  - Chemička (VDJ je v majetku chemičky Lybar, která je i provozovatelem). 
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby, bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Velvěty nemá kanalizaci. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, 5 % obyvatel má bezodtokové jímky 
s vyvážením na pole a zbylých 15 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní 
vody do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Velvěty není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na 

MČOV a bezodtoké jímky budou rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bystřany. U nové 
výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
 
 
Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové 
délce 1791 m s výtlakem ze dvou níže položených částí v DN 80 v délce 385 m a výstavba 
mechanicko-biologické ČOV pro 150 EO se zaústěním do Bíliny. 
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 CZ042.3509.4213.0301 Rtyně nad Bílinou 
  .0301.05 Vrahožily  
 

identifikační číslo obce  014313 
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. Údaje provozovatele kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Vrahožily leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České Středohoří a v III. ochranném 
pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými i domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 220 m n.m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel. Obec patří do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrahožily je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně n/B OF-M-
TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.3. Zdrojem vody je VDJ Rtyně – 1x250 m3 (216,00/220,00 
m n.m.). V obci Rtyně je na rozvodné siti osazeno čerpadlo s frekvenčním měničem, kterým 
se dodává voda do rozvodné sítě obceVrahožily. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou od 60% trvale bydlících obyvatel čištěny 
v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové 

výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0302 Srbice 
  .0302.01 Srbice  
 

identifikační číslo obce  015293 
kód obce    00001 

Aktualizace 2017 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Studie na výstavbu RD z roku 2003, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. Míšek 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Žádost obce Srbice o změnu PRVKÚK ze dne 26.4.2016. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Srbice leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném 
pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a 
bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
203 - 207 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 100 rekreačních 
objektů. Na území obce je vodní nádrž Modlany. Území obce patří do povodí Ohře. Do roku 
2015 se předpokládá výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 25 %. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Srbice je zásobována pitnou vodou ze dvou skupinových vodovodů Modlany 
OP-SK-TP.032 a Teplice OP-SK-TP.037. 
Část obce zvaná staré Srbice je zásobována vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je 
VDJ Srbice – 1 x 50 m3 (237,94 / 244,15 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice -  
Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.).  
Část obce tzv. nové Srbice jsou zásobované vodovodem OP-SK-037.3. Zdrojem vody je VDJ 
Teplice - Doubravka I – 2 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.), který je propojen s VDJ 
Teplice - Doubravka III 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.). 
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Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci a s ní i výměnu azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Část obce Staré Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.033-J.N s vyústěním do Modlanského 
potoka. Druhá část obce Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.032-J.N se třemi výustmi. 
Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do 
kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. A zbylá 3 % trvale 
bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách s následným vsakováním 
vyčištěných odpadních vod. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

××××× 

Po roce 2016 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí navrhujeme zrušit kanalizační 
výusti a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému města Teplice.  
 
Obec plánuje v letech 2016 – 2019 vybudovat kombinovaný kanalizační systém. Kanalizační 
systém bude tvořen částečně kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600, 
v celkové délce 1,7 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové délce 
1,9 km. Dále bude vystavěn spojovací výtlačný řad z trub DN 200 a DN 225, v celkové délce 
2,1 km. Součástí výstavby kanalizačního systému budou také 2 čerpací stanice odpadních 
vod. Plánovaný kanalizační systém bude zaústěn do stávající kanalizace města Teplice, 
kterým budou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Plán výstavby kanalizačního 
systému je rozdělen na 2 etapy.   
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 CZ042.3509.4213.0303 Teplice 
  .0303.01 Teplice 
 .0303.03 Nová Ves 
 .0303.04 Prosetice 
 .0303.05 Řetenice 
 .0303.06 Sobědruhy 
 .0303.07 Trnovany 
 

identifikační číslo obce  040924 
identifikační číslo obce  031178 
identifikační číslo obce  016620 
identifikační číslo obce  016613 
identifikační číslo obce  015150 
identifikační číslo obce  016626 

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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  
7. Generel kanalizace města Teplice, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar 

projekce – 05/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Teplice leží v hnědouhelné pánvi mezi Krušnými horami a masívem Českého 
středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých 
zdrojů Teplice: Sobědruhy- celá obec stupeň II.C, Teplice- téměř celé město ve stupních I.A 
a I.B a II.A, Trnovany- celé město ve stupních I.A a I.B a II.A a II.C, Proboštov u Teplic- celá 
obec II.C, Prosetice- malá část obce I.B a podstatná část II.C, Nová Ves u Teplic- celá obec 
II.C, Řetenice- celá obec stupeň I.A a IIA a II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými 
domy podél komunikací, na okrajích města je rozsáhlá panelová výstavba. Centrum města 
tvoří komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 330 m n. m. 
Jedná se o obec do 55 000 trvale bydlících obyvatel. Městem protéká Sviní potok, Bystřice a 
Novosedlický potok. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou 
pracovní příležitosti. 
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Teplice je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice 
OP-SK-TP.037 vodovodem OP-SK-TP.037.1. Zdrojem vody jsou přívodní řad DN 700, který 
zásobuje VDJ Teplice - Nová Ves – 2 x 4000 m3 (381,00 / 386,00 m n. m.). Z tohoto řadu je 
možné zásobovat dolní komoru věžového vodojemu VDJ Teplice – Nová Ves – 
2 x 2122,5 m3 (391,14 / 398,40 m n. m.). Do horní komory věžového vodojemu se musí 
případně voda dočerpávat – v současné době není horní komora využívána pro zásobování 
pitnou vodou. Z VDJ Teplice - Nová Ves – 2 x 4000 m3 je voda přes objekt napojení BN 
Bystřany dodávána do předávacího bodu PB Malhostice a odtud do okresu Ústí n/L. 
Přívodní řad DN 600 Vodárenské soustavy Fláje pokračuje do VDJ Střelná - Fláje – 
2 x 1000 m3 (398,27/ 403,27 m n. m.), odkud pokračuje do VDJ Hudcov - Fláje – 2 x 1000 m3 
(304,42 / 309,39 m n. m.). Odtud pokračuje DN 800 do objektu napojení BN Řetenický les, 
kde se řad rozděluje na DN 600 do VDJ Novosedlice – 2 x 6000 m3 (279,80 / 286,10 
m n. m.) a DN 800 do VDJ Teplice - Šibenik I - 2 x 2000 m3 (289,79 / 294,35 m n. m.). 
VDJ Teplice - Šibenik I je propojen řadem DN 400 s VDJ Teplice - Šibenik II – 2 x 4000 m3 
(288,57 / 294,30 m n. m.). VDJ Teplice - Šibenik I je propojen řadem DN 500 s VDJ Teplice - 
Doubravka I – 1 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.) a rovněž jsou propojeny propojovacím 
řadem DN 350 přes město. VDJ Teplice - Doubravka I je propojen řadem DN 500 s VDJ 
Teplice - Doubravka III – 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.). Všechny uvedené vodojemy 
pracují v jednom tlakovém pásmu a každý má vlastní spotřebiště, která jsou vzájemně 
propojená. 
Z propojovacího řadu DN 500 mezi VDJ Teplice - Šibenik I a VDJ Teplice - Doubravka I je 
napojen VDJ Teplice - Štefanik – 1 x 700 m3 (249,33 / 253,24 m n. m.), který má samostatné 
tlakové pásmo, v současné době není využíván. 
Z VDJ Teplice - Doubravka I se voda čerpá do VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 
(318,19 / 322,30 m n. m.) Ve stejném tlakovém pásmu pracuje i VDJ Malše – 2 x 1000 m3 
(310,20 / 315,22 m n. m.), který je dotován z Vodárenské soustavy Fláje přivaděčem DN 
400. 
VDJ Teplice – Nová Ves – 2 x 4000 m3 (381,00 / 386,00 m n. m.) má vlastní tlakové pásmo a 
vlastní spotřebiště a zásobuje VDJ Teplice - Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 
m n. m.).  
Město Teplice je rozděleno do 6 tlakových pásem.  
V případě nedostatku nebo provozních problémů na flájských přivaděčích je do VDJ 
Hudcov - Fláje možné vodu dočerpávat z ČS Včechlapy z Vodárenské soustavy Přísečnice. 
Vodovodní síť města Teplice je propojena s vodovodní sítí obce Novosedlice. Na vodovod je 
napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Lázeňský komplex má vlastní vodojem s vlastními zdroji minerální vody. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Z hlediska 
zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro 
maximální rozvoj města. Navrhujeme postupnou výměnu azbestocementových potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Teplice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.4-J.C. Její hlavní část tvoří kmenové 
sběrače „A, B, C a F, které jsou v uzlových bodech vzájemně propojeny a odvádí odpadní 
vody na ČOV Bystřany. Kanalizace je provedena z převážné části jako jednotná, oddílný 
kanalizační systém je vybudován pouze v lokalitách sídlištního charakteru (Prosetice, Nová 
Ves a Trnovany). Území s vybudovanou oddílnou kanalizací je část Teplice - Prosetice na 
sběrači A, na sběrači B jsou to Teplice-Trnovany jižně od Masarykovy ul. a Teplice - 
Nákladní ul., Masarykova ul., Okružní ul., Jankovcova ul. a okolí a na sběrači D se jedná o 
Teplice - Trnovany - severně od Masarykovy ul. 
Sběrač A odvádí odpadní vody z části Teplic- Řetenic, Újezdečku a části Košťan a dále 
odpadní vody přivedené všemi ostatními sběrači. 
Sběrač B odvádí odpadní vody z  části Teplic, Novosedlic, z části Dubí a dále odpadní vody 
přivedené sběračem D z Krupky a Proboštova.  
Sběrač C odvádí vody z lázeňské části Teplic, Letné a sídliště Bílá Cesta. 
Sběrač F odvádí splaškové vody z teplického sídliště Prosetice a odpadní vody z oblasti 
Letné v Teplicích a ze sídliště Nová Ves.  
Odpadní vody od 98 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 1 % trvale 
bydlících obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a zbylé 1 % trvale bydlících 
obyvatel bezodtokové jímky, které vyváží na ČOV Bystřany. 

 
Odlehčovací komory a další objekty: 
 
1/ Objekty na sběrači A: 
shybka pod Bystřicí 2 x DN 500 + DN 1000 na rozmezí Bystřan a Teplic-Prosetic; 
OK 102 u zahradnictví v Pražské ulici v Teplicích-Proseticích je současně nátokem do 
shybky 2 x DN 500 + DN 1000 pod Bystřicí;  
shybka 2 x DN 800 pod Bystřicí v oblasti bývalého Neptunu (křižovatka Pražská – Mlýnská – 
U Kamenných lázní) v Teplicích; 
OK 2 (OK 2A) nad soutokem se sběračem B v ulici U Kamenných lázní v Teplicích - Šanově; 
OK 02 (OK 2) u objektu Městských lázní v Teplicích; 
OK 201 (OK H) pod Tržním náměstím v Teplicích; 
OK 06 mezi Hornickou ulicí a mostem E 55 v Teplicích; 
OK 04 v areálu BONEXu v Teplicích na stoce z Myslbekovy ulice  
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2/ Na stokách v povodí sběrače B jsou dále následující objekty: 
OK 106 v křižovatce Zemské a Havířské ulice v Teplicích - Trnovanech na stoce ze Zemské 
ulice; 
 
3/ Na sběrači F se nacházejí následující objekty: 
OK 18 pod tratí na konci ulice Okrajové v Teplicích - Proseticích; 
tlumící objekt TK 1 v údolí nad Opelem pod lesem V Lipách v Teplicích; 
tlumící objekt TK 2 v louce pod silnicí I/13 poblíž zahrádkářské kolonie v Teplicích; 
tlumící objekt TK 3 v louce nad silnicí I/13 a Moravskou ulicí v Teplicích; 
tlumící objekt TK 4 v lese nad Moravskou ulicí v Teplicích - Nové Vsi; 
velké spadišťové komory bez obtoku (15) či s obtokem (7); 
spojná spadišťová šachta nad silnicí I/13; 
spojná spadišťová šachta pod Novoveskou ulicí. 
Na stoce v Prosetické ulici v Proseticích se v povodí sběrače F nachází odlehčovací komora 
OK 103. 
Odlehčovacích komor je v samotných Teplicích 16 s ředícími poměry 1:4 – 1:7 a jsou 
svedeny do Sviního potoka, Bystřice a Modlanského potoka. 

 
V kanalizačním systému napojeném na ČOV Bystřany se nachází čerpací stanice odpadních 
vod – hlavní ČSOV Sobědruhy na sběrači D z Krupky. Odpadní vody ze západní části 
zájmového území (většina povodí sběrače D – městská část Sobědruhy, obce Srbice, 
Proboštov a město Krupka) neleží v povodí Bystřice a odpadní vody z nich jsou do povodí 
Bystřice čerpány z ČSOV Sobědruhy. 
Stávající stoková síť vznikala postupně dlouhou řadu let a podle toho je i různorodý použitý 
trubní materiál. Velká část uličních stok – převážně ve starší zástavbě - je za hranicí své 
životnosti a vyžaduje postupnou rekonstrukci.  Poměrně dlouhé úseky páteřních sběračů 
byly štolovány.  
V posledních letech byly od veřejné kanalizace postupně odděleny vody z balneoprovozů 
teplické i šanovské lázeňské zóny, které zbytečně zatěžovaly dolní úseky sběračů a ČOV. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany. 

××××× 

Do roku 2005 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí, přepojit výusti na kanalizační 
systém a postupně rekonstruovat kanalizační síť. 
 
Výsledky generelu kanalizace: 
V souladu s potřebami území, územními plány i předchozími koncepčními návrhy budou na 
stokovou síť, zakončenou ČOV Bystřany, výhledově napojeny stávající kanalizační výusti do 
recipientů. 

sběrač  číslo 
řešení 

šachta  Název číslo 
výusti 

ha EO Typ Pozn. 

ČOV 1 0004 ČSOV a kanalizace Bystřany 
– Nové Dvory 

4190 5,57 35 O  

B 2 0425 Přepojení kanalizace Dubí - 
Bystřice, ul. Drahůnská 

9593 1,13 70 J 
(1,00) 

 

E 3 0212 ČSOV a kanalizace Dubí - 545, 15,16 300 O real. 
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Mstišov 587, 
620, 
628, 
639, 
644 

výtl. 
řadu 
2002 

A 4 0155 Odstranění kanalizační výusti 
Košťany - Střelná 

2331, 
2345, 
2351, 
2721, 
12319 

23,07 
 
 

48,07 

800 
 
 

1190 

J 
(23,07) 

real. 
2001 

 
 

DXI 5 0764 Kanalizace, Krupka – ul. U 
Plovárny 

12669 2,74 74 O real. 
2001 

D 6 0677 Kanalizace, Krupka - Unčín 10529 10,17 300 O  

D 7 0633 Kanalizace, Krupka - Nové 
Modlany – Soběchleby 

2108, 
2133, 
2134, 
2148, 
2155, 
3959, 
3974, 
4024, 
4027  

34,72 477 O  

D1 8 0713 Proboštov ul. Meziškolská, 
kanalizace 

8993 0,40 10 J 
(0) 

 

D1 9 0701 Proboštov ul. Sobědružská, 
kanalizace 

8859 2,47 10 O  

D 10 0576 Kanalizace, Srbice – Staré 
Srbice 

2159, 
2176, 
2182, 
2187, 
2190 

19,91 265 O  

DVII 11 0739 Kanalizace, Sobědruhy – 
Bohosudovská ul. 

12302 1,45 80 J 
(1,45) 

 

D 12 0579 Kanalizace, Sobědruhy – 
Srbická ul.  

9944, 
9948 

1,09 14 J 
(0,35) 

 

D 13 0609 Kanalizace, Sobědruhy – ul. 
K Zámečku 

9957 0,75 22 J 
(0) 

 

D1 14 0679 Kanalizace, Sobědruhy – ul. 
Pod Kopcem 

9952 0,80 20 O  

A 15 0097 Kanalizace, Teplice – ul. 
Křižíkova 

6442 4,34 100 J 
(4,34) 

 

A 16 0084 Kanalizace, Teplice – ul. 
Spojenecká 

9141 25,56 180 O  

A 17 0113 Kanalizace, Teplice – ul. 
Tolstého 

9246 7,33 50 J 
(7,33) 

 

D1 18 0695 Kanalizace, likvidace výusti 
Proboštov 2 

9094 0,98 20 O  

 
J Jednotná kanalizace 
O Oddílná kanalizace 
 
Na základě multikriteriální analýzy – hodnocení bylo prováděno z hlediska investičních 
nákladů, investičních nákladů na 1 obyvatele,  data vypršení platnosti vodohospodářského 
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povolení a počtu napojených obyvatel stávajícího a výhledového – bylo v povodí ČOV 
Bystřany pro navržená řešení stanoveno následující pořadí naléhavosti: 

 

pořadí číslo 
řešení 

název 

1. 16 Kanalizace, Teplice – ul. Spojenecká 

2. 15 Kanalizace, Teplice – ul. Křižíkova 

3. 11 Kanalizace, Sobědruhy – Bohosudovská ul. 

4. 5 Kanalizace, Krupka – ul. U Plovárny 

5. 2 Přepojení kanalizace Dubí - Bystřice, ul. Drahůnská 

6. 17 Kanalizace, Teplice – ul. Tolstého 

7. 4 Odstranění kanalizační výusti Košťany - Střelná 

8. 6 Kanalizace, Krupka - Unčín 

9. 14 Kanalizace, Sobědruhy – ul. Pod Kopcem 

10. 3 ČSOV a kanalizace Dubí - Mstišov 

11. 7 Kanalizace, Krupka - Nové Modlany – Soběchleby 

12. 1 ČSOV a kanalizace Bystřany – Nové Dvory 

13. 13 Kanalizace, Sobědruhy – ul. K Zámečku 

14. 18 Kanalizace, likvidace výusti Proboštov 2 

15. 10 Kanalizace, Srbice – Staré Srbice 

16. 8 Proboštov ul. Meziškolská, kanalizace 

17. 12 Kanalizace, Sobědruhy – Srbická ul.  

18. 9 Proboštov ul. Sobědružská, kanalizace 

 
Následující tabulka podává přehled o povodích s uvažovanou výstavbou stokové sítě. Typ 
kanalizace byl volen s ohledem na blízkost recipientu a tedy možnost odvádění dešťových 
vod oddílně od splaškových. Počty trvale bydlících obyvatel byly odhadnuty podle fakturace 
vodného. 

sběrač  číslo 
řešení 

šachta  Název číslo 
výusti 

ha EO Typ Pozn. 

F 19 0829 Kladruby – čerpání na 
ČOV Bystřany 

- 21,87 200 O  

A 20 0155 Košťany – Střelná – 
místní část Hampuš 

2356 5,85 8 O řešit 
společně 
s rozvoj.  

ploch. 

B 21 0418 Dubí – Běhánky a 
Drahůnky – zástavba 
podél silnice II/253 

- 16,54 292 O  

D2 22 0726 Krupka – ul. Husitská, 
Horská a  Na Hradbách 

- 8,24 200 O realizace 
2001-2002 

D 23 0650 Krupka – Bohosudov – 
ul. Luční 

- 0,56 20 O  

D 24 0633 Krupka – Maršov – Dolní 
Maršov 

- 2,81 125 O  

DXI 25 0764 Krupka – Bohosudov – 
ul. Vinohrady a Nad 
Kalvárií 

- 4,27 40 O  

 
V zájmovém území je v současné době řada investičních akcí ve stadiu projektové nebo 
předprojektové přípravy. Jedná se zejména o rekonstrukce nebo rozšíření stávající 
kanalizace a přepojování stávajících výustí na ČOV. 
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sběrač  číslo 
řešení 

Název číslo 
výusti 

Pozn. 

ČOV I1 ČSOV a kanalizace Bystřany – Nové Dvory 4190  

B I2 Přepojení kanalizace Dubí - Bystřice, ul. 
Drahůnská 

9593  

E I3 ČSOV a kanalizace Dubí - Mstišov 545, 
587, 
620, 
628, 
639, 644 

real. výtl. řadu 2003 

A I4 Košťany - Střelná, odstranění výustí 2331, 
2345, 
2351, 
2721, 
12319 

real. 2001 
 
 

DXI I5 Krupka – U Plovárny, odstranění výusti 12669 real. 2001 

D I6 Krupka – Unčín, Potoční ulice, odstranění 
výusti 

10529  

D I7 Krupka - Nové Modlany – Soběchleby, 
odstranění výustí 

2108, 
2133, 
2134, 
2148, 
2155, 
3959, 
3974, 
4024, 
4027  

 

D1 I8 Proboštov – Meziškolská, odstranění výusti 8993  

D1 I9 Proboštov – Sobědružská, odstranění výusti 8859  

D I10 Srbice – Staré Srbice, odstranění výustí 2159, 
2176, 
2182, 
2187, 
2190 

 

DVII I11 Teplice – Sobědruhy, Bohosudovská, 
odstranění výusti 

12302  

D I12 Teplice – Sobědruhy, Srbická, odstranění 
výustí 

9944, 
9948 

 

D I13 Teplice – Sobědruhy, K Zámečku, odstranění 
výusti 

9957  

D1 I14 Teplice – Sobědruhy, Pod Kopcem, odstranění 
výusti 

9952  

A I15 Teplice – Křižíkova, přepojení výusti 6442  

A I16 Teplice – Spojenecká, odstranění výusti 9141  

A I17 Teplice –  Tolstého, odstranění výusti 9246  

D1 I18 Kanalizace, likvidace výusti Proboštov 2 9094  
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Odstranění balastních vod: 

Ozn. v 
situaci 

Položka Jedn. Množ. Jedn. 
cena 

Cena Celk. náklady Skup. 

A* Dubí - Myslbekova      1 

 stoka DN 300 m 150 6 500,00 975 000,00   

 Celkem    975 000,00 1 218 750  

B*** Dubí - Mánesova, K. Světlé      1 

 NEOCENĚNO       

F Košťany - Střelná, vody z prameniště     1 

 stoka DN 300 m 150 6 500,00 975 000,00   

 Celkem    975 000,00 1 218 750  

G Košťany-Kamenný Pahorek, důlní vody     1 

 přepojení stoky ve stáv. šachtě ks 1 5 000,00 5 000,00   

 Celkem    5 000,00 6 250  

J*** Újezdeček - Dukla, skladový areál      1 

 NEOCENĚNO – opatření provede majitel v rámci areálu    

P* Krupka - Maršov, Kollárova      1 

 stoka DN 300 m 20 6 500,00 130 000,00   

 Celkem    130 000,00 162 500  

T* Krupka - Bohosudov, Dlouhá      1 

 stoka DN 400 m 10 8 500,00 85 000,00   

 Celkem    85 000,00 106 250  

V*** Újezdeček - Řetenická      1 

 NEOCENĚNO       

W* Újezdeček - sběrač A      1 

 stoka DN 600 m 370 14 000,00 5 180 000,00   

 Celkem    5 180 000,00 6 475 000  

X** Újezdeček - stoka z Dukly      1 

 stoka DN 600 m 285 14 000,00 3 990 000,00   

 stoka DN 400 m 73 8 500,00 620 500,00   

 Celkem    3 990 000,00 4 987 500  

H*** Košťany - Kamenný Pahorek, kanalizace SAB    2 

 NEOCENĚNO       

I*** Košťany - Kamenný Pahorek, nátok do původní koncové šachty sběrače A  2 

 NEOCENĚNO       

Y** Újezdeček - Košťany-Kamenný Pahorek, sběrač A    2 

 stoka DN 600 m 1320 14 000,00 18 480 000,00   

 Celkem    18 480 000,00 23 100 000  

U*** Řetenice - Buzulucká, Stavebniny Černý     3 

 NEOCENĚNO       

 NÁTOK BALASTNÍCH VOD CELKEM   29 820 000,00 37 275 000,00  

Vysvětlivky:       

* upřesnění možné pouze na základě podrobného průzkumu    

** upřesnění možné pouze na základě kamerové prohlídky    

*** ocenění možné pouze na základě podrobného průzkumu    
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 CZ042.3509.4213.0303 Teplice 
  .0303.02 Hudcov 
 

identifikační číslo obce  004922 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Studie kanalizace Oldřichov – Jeníkov, SVIS s.r.o., 04/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hudcov leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří 
rodinné a bytové domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 255 
m n. m. Jedná se o obec do 550 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do povodí 
Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 10 %. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hudcov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 
vodovodem OF-SK-TP.026.1. Zdrojem vody je VDJ Hudcov - Fláje – 2 x 1000 m3 
(304,42 / 309,39 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Fláje řady DN 
600 a DN 800, případně se voda může dočerpávat z ČS Všechlapy řadem DN 500 z 
Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 91 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hudcov má jednotnou kanalizaci K-TP.034-J.N, která je vyústěna v obci Lahošť do 
potoka Bouřlivec. Obec Hudcov nemá ČOV. Odpadní vody od 76 % obyvatel jsou 
předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, 20 % obyvatel akumuluje odpadní vody 
v bezodtokových jímkách a vyváží je na ČOV Bystřany a 4 % obyvatel bezodtokové jímky 
vyváží na pole. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

V letech 2007 – 2009 2015 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí pro obce 
Jeníkov, Oldřichov, Lahošť a Hudcov je řešeno odvedení odpadních vod z těchto obcí na 
ČOV Želénky. 
Návrh zahrnuje odkanalizování obcí Oldřichov, Jeníkov, Lahošť (propojení stávajících stok) a 
Hudcov (přivaděč). Veškeré odpadní vody budou centralizovány do čerpací stanice umístěné 
v jiho - východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na 
stávající ČOV Želénky. Tato ČOV Želénky bude rekonstruována a intenzifikována v rámci 
jiné stavby. 
Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k 
Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně 
se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov 
– Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do 
obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na 
ČOV Želénky. 
Výtlak V4 je v délce 850 m uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka 
výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení. 
 
Projektované kapacity pro Hudcov: 
 Potrubí korugované PVC 300, dl. 50 m 
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 Odlehčovací komora – 1 ks 
 Typové prefabrikované skružové šachty – 3 ks 
 
Do roku 2009 přepojit kanalizaci na ČOV Želénky. Do roku 2015 všechny bezodtokové jímky 
vyvážet na ČOV Bystřany. 
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 CZ042.3509.4213.0304 Újezdeček 
  .0304.01 Újezdeček 
 

identifikační číslo obce  017409 
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. Regulační plán Újezdeček z roku 2001, zpracovatel CPS projekty Teplice 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Újezdeček leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří 
rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 240 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel. Území obce 
náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se do roku 2015 nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Újezdeček je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Teplice OP-SK-TP.037 
vodovodem OP-SK-TP.037.2. Zdrojem vody je s VDJ Teplice - Šibenik II – 2 x 4000 m3 
(288,57 / 294,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Fláje řady 
DN 600 a DN 800, případně se voda může dočerpávat z ČS Všechlapy řadem DN 500 z 
Vodárenské soustavy Přísečnice. Vodovodní síť obce Újezdeček je propojena s vodovodní 
sítí města Teplice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Újezdeček má jednotnou kanalizaci K-TP.040.5 sestávající se ze dvou částí 
napojených na kanalizační sběrač „A“, který navazuje na kanalizační systém města Teplice, 
který odvádí odpadní vody na ČOV Bystřany. Na kanalizaci je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu vyhovující. 
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 CZ042.3509.4213.0305 Zabrušany 
  .0305.01 Zabrušany 
 

identifikační číslo obce  018939 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Zabrušany z roku 2000, zpracovatel WÍZNER Teplice – Ing. arch. 

Wízner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zabrušany leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým 
středohořím. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních 
léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. 
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale 
bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst 
obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zabrušany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želénky 
OP-M-TP.011 vodovodem OP-M-TP.011.2. Zdrojem vody je VDJ Všechlapy PK – 
1 x 1500 m3  (234,40 / 239,90 m n. m.), do které se dodává voda z Vodárenské soustavy 
Přísečnice. Na vodovod je napojeno 81 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Zabrušany má jednotnou kanalizaci K-TP.015.5-J.C se zaústěním do podzemní 
čerpací stanice a odpadní vody jsou přečerpávány na ČOV Želénky. Odpadní vody od 73 % 
trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace.  
Část obce má kanalizaci  vyústěnou do Všechlapské nádrže. 
Do kanalizace s odtokem do recipientu je napojeno 5 % obyvatel, 5 % je napojeno přímo do 
vodoteče, 1 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na pole a 2 % obyvatel mají jímky 
vyvážené na ČOV Bílina, 10 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace, 2 % 
s přepadem do vodoteče a 2 % obyvatel mají septiky se vsakováním. 
Další objekty: 
ČSOV Zabrušany - u hřiště 
ČSOV Zabrušany - v zatáčce 
ČOV Želénky je podrobně popsána v kartě CZ042_0305_05 – Želénky. 

××××× 

Navrhujeme do roku 2015 přepojit stávající septiky na kanalizaci. Po roce 2016 odstranit 
zaústění do Všechlapské přehrady. Po roce 2016 budou bezodtoké jímky budou 
rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bílina. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní 
vody likvidovány v domovních ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0305 Zabrušany 
  .0305.02 Straky 
 

identifikační číslo obce  018937 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Zabrušany z roku 2000, zpracovatel WÍZNER Teplice – Ing. arch. 

Wízner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Straky leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 
100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Území obce náleží do povodí 
Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Straky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OF-SK-TP.017 
vodovodem OF-SK-TP.017.2. Zdrojem vody je VDJ Straky – 2 x 50 m3  (302,07 / 304,83 
m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice - Nová Ves 1 x 1000 m3. Na vodovod je napojeno 
79 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. 
a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Straky nemá kanalizaci. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 20 % obyvatel má septiky se 
vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém  
a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV  
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 CZ042.3509.4213.0305 Zabrušany 
  .0305.03 Štěrbina 
 

identifikační číslo obce  040938 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Zabrušany z roku 2000, zpracovatel WÍZNER Teplice – Ing. arch. 

Wízner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Štěrbina leží v hnědouhelné pánvi v III. ochranném pásmu Teplických therem. 
Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél místních komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 250 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících 
obyvatel. Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Štěrbina je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby 
OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.3. Zdrojem vody je VDJ Straky – 2 x 50 m3  
(302,07 / 304,83 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice - Nová Ves 1 x 1000 m3. Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Štěrbina nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny 
v septicích s přepadem do vodoteče a 50 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na 
ČOV Bílina. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké 

jímky budou rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bílina.  
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 CZ042.3509.4213.0305 Zabrušany 
  .0305.04 Všechlapy 
 

identifikační číslo obce  040939 
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, kanalizace a čištění 

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

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

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Urbanistická studie Zabrušany z roku 2000, zpracovatel WÍZNER Teplice – Ing. arch. 

Wízner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Všechlapy leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým 
Středohořím. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních 
léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 
400 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká potok Bouřlivec a 
na území obce je vodní nádrž Všechlapy, které náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva 
se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Všechlapy je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Želénky OP-M-TP.011 
vodovodem OP-M-TP.011.1. Zdrojem vody je PK Všechlapy s ČS Všechlapy – 1 x 1500 m3  
(234,40 / 239,90 m n. m.), do které přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci současně s výstavbou kanalizace. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Všechlapy má jednotnou kanalizaci K-TP.035-J.N, do které jsou zaústěné septiky od 
73 % trvale bydlících obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel mají septiky se vsakováním, 
1 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na pole, 4 % mají bezodtokové jímky 
s vyvážením na ČOV Bílina a 20 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní 
vody do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s přečerpáváním splašků 
do kanalizačního systému obce Zabrušany. U nové výstavby budou po roce 2015 

odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0305 Zabrušany 
  .0305.05 Želénky 
 

identifikační číslo obce  018940 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Zabrušany z roku 2000, zpracovatel WÍZNER Teplice – Ing. arch. 

Wízner 
7. Želénky – rekonstrukce ČOV, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – 04/2003 
8. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 
9. Studie Želénky – odstranění výustí z 08/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Želénky leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým 
Středohořím v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu 
tvoří převážně rodinné domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 200 - 215 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká 
potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Želénky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želénky OP-M-TP.011 
vodovodem OP-M-TP.011.3. Zdrojem vody je PK Všechlapy s ČS Všechlapy – 1 x 1500 m3  
(234,40 / 239,90 m n. m.), do které se dodává voda z Vodárenské soustavy Přísečnice a 
VDJ Osek - Chmelnice – 2 x 1500 m3 (289,11 / 294,11 m n. m.), který je zásobován z  
Vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou 
rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Želénky má jednotnou kanalizační síť K-TP.016-J.N, která je zaústěna do vodoteče. 
Do kanalizace je napojeno 10 % obyvatel, 1 % je napojeno přímo do vodoteče, 1 % obyvatel 
má bezodtokové jímky vyvážené na pole a 1 % jímky vyvážené na ČOV Bílina, 66 % 
obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 21 % obyvatel má septiky se vsakováním. 
V obci je umístěná ČOV Želénky, ale kanalizace z  Želének není napojena na ČOV. 
Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
ČOV Želénky - Zabrušany  je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod v současnosti 
pro cca 15 000 EO, která slouží pro obce Duchcov, Osek, Háj u Duchcova, Zabrušany a 
Všechlapy včetně průmyslových podniků umístěných v těchto lokalitách a odchovny prasat v 
Domaslavicích. Ve výhledu se předpokládá napojení lokalit Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u 
Duchcova, Lahošť, Hudcov a Želénky. Výhledové zatížení by se mělo zvýšit na 17 700 EO. 
ČOV Želénky byla uvedena do provozu v roce 1975. Od uvedení do provozu byla změněna 
technologická linka zrušením usazovací nádrže a jejím využitím jako nádrže dosazovací 
podélně protékané. Byly osazeny velmi jemné strojně stírané česle Fontána a pro 
provzdušňování aktivací byl osazen jemnobublinný aerační systém ACON. Na ČOV byl 
uveden do provozu jednoduchý řídící systém. Byla zrušena kalová laguna. 

m3/d                   l/s 
Průměrný přítok v letech 2001 – 2002     3 968,62         45,95 
Průměrný bezdeštný přítok v letech 2001 – 2002   3 770,19        43,63 
Skutečné napojení obyvatel v roce 2002    13 584 
 
Skutečné hodnoty znečištění v roce 2001 

kg/d                 g/obyv*d              
BSK5                                                                            689,55 50,0 
CHSK                                              1 667,16        122,73 
NL                                                                853,59        62,84 
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N-NH4
+                                                               114,89     

Nc                                                     176,75  13,01 
N-NO2                                                                           3,54                             
N-NO3                                                                         14,14 
Norg                                                                           44,19 
Pc                                                              27,39          2,02 
 
Hrubé předčištění 
Přítok na čistírnu je sběračem „A“ DN 500 sklonu 0,95 % do spojné šachty. Za šachtou jsou 
odpadní vody vedeny na dvojici jemných strojně stíraných česlí. Za česlemi voda natéká do 
podélného provzdušňovaného lapáku písku. Zdrojem vzduchu pro LP jsou dmychadla, písek 
je těžen mamutkami se zdrojem vzduchu z kompresoru. Odtok z lapáku písku je veden 
potrubím DN 500 do oddělovací komory na výstupním potrubí z ČOV 
 
Biologické čištění 
Biologické čištění se skládá z dvojice aktivačních nádrží a dvojice dosazovacích nádrží. 
Splašková voda je přivedena do aktivací provzdušňovaným rozváděcím žlabem s průřezem 
tvaru rovnoramenného trojúhelníku, ve kterém jsou umístěna dvě stavítka, jimiž je možno 
odstavit jednotlivé aktivace z provozu. 
Dosazovací nádrže jsou dvě, přičemž levá pracuje jako příčně protékaná a pravá jako 
podélně protékaná. Nádrže jsou vyklízeny mostovým shrabovákem do kónických jímek.  
 
Kalové hospodářství 
Přebytečný kal se odpouští do zahušťovacích jímek. V zahušťovací jímce se nechá kal 
usadit a vyčerpá se do vyhnívací nádrže. Vyhnilý kal je vypouštěn na kalová pole nebo 
odvážen fekálními vozy na ČOV Bílina nebo ČOV Bystřany. Pro vytápění objektů jsou 
v kotelně osazeny dva kotle na LTO.  
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 4227/231/Ro-103/94, ze 
dne 02.11.1994 
 
v kvalitě   max. mg/ 
BSK5   35    
CHSK   150    
NL   35    
N-NH4   25     
Pcelk   5    
 
Qprům = 90 l/s 

××××× 

Do roku 2009 navrhujeme dořešit kanalizační systém s napojením na ČOV Želénky, 
vybudováním výtlačného řadu DN 80 – 295 m , 1 x ČS Q = 4 l/s H = 12 m a  řadu DN 
250 - 240 m. Na kanalizaci navrhujeme napojit odpadní vody od všech obyvatel. 
 
Rekonstruovaná ČOV bude mechanicko biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, 
se simultánním chemickým srážením fosforu, se zahušťováním přebytečného kalu, 
uskladněním kalu a odvozem kalu.  
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Za stávající šachtou na přítokové stoce bude položeno nové potrubí DN 500, na kterém bude 
vybudováno nové hrubé mechanické předčištění. Na začátku budou osazeny hrubé strojně 
stírané česle. Za nimi bude osazen lapák štěrku a dvoje velmi jemné strojně stírané česle 
(přemístěny stávající) včetně pračky a lisu shrabků a kontejneru. V objektu česlovny bude 
osazen separátor písku a kontejner. Za objektem česlovny bude realizován nový vírový lapák 
písku s těžením čerpáním do separátoru. Dovoz fekálních vod a kalů z jiných ČOV se 
nepředpokládá. 
Za hrubým předčištěním bude realizována mezičerpací stanice. 
Čistírna bude pracovat i nadále bez primární sedimentace. Biologické čištění bude 
realizováno systémem D-R-Ds_D-N. Do první sekce regenerace, která bude pouze míchána, 
bude přiváděn vratný kal, kalová voda z jímky kalové vody a část odvětvené, mechanicky 
předčištěné vody. Do anoxického selektoru bude přivedena odpadní voda a směs 
z regenerace. Nátok ze selektoru je veden do denitrifikace, kam je přivedena i interní 
recirkulace. Z denitrifikace natéká aktivační směs do nitrifikace. 
Dosazovací nádrže budou nové kruhové. Součástí DN je stírání plovoucích látek z hladiny. 
Plovoucí látky budou vraceny do vratného a přebytečného kalu. Mezi dosazovacími 
nádržemi bude rozdělovací objekt a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. 
Pro odstraňování fosforu je nutné doplnit chemické hospodářství o trvalé dávkování solí 
železa. 
Přebytečný aktivovaný kal bude gravitačně zahušťován v nově postavené zahušťovací 
nádrži, která bude vybavena pomaluběžným míchadlem. Alternativně je uvažováno i se 
strojním zahušťováním. 
Stávající otevřená vyhnívací nádrž bude provozována jako nádrž uskladňovací s mícháním. 
Z uskladňovací nádrže bude umožněn odtah kalové vody z různých výšek. Kvalita 
odtahované kalové vody ze zahuštění i uskladnění bude kontrolována čidlem. Stávající 
kalová pole budou zrušena. 
Stávající vytápění pomocí kotelny LTO bude zrušeno. Bude realizována nová přípojka 
zemního plynu, regulační stanice zemního plynu a kotelna kompletně vystrojena kotli na 
zemní plyn. Stávající tepelné rozvody budou zrušeny a budou realizovány nové. 
 
Kapacity 
ČOV pro 17 700 EO 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 927 200 m3/d 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 5280 l/s 
maximální denní přítok na ČOV:  6457 m3/d 
přítok na ČOV za deště:   140,0 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:  140,0 l/s 
přiváděné znečištění:               1062 kg BSK5/d 

2283 kg CHSK/d                                                                              
1169 kg NL/d 

      243 kg Nc/d 
      37,5 kg Pc/d 
 
Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu: Počet EO 
17 700 

 
 Přítok 
na ČOV  

Odtok z DN Účinnost Povolení NV Sb. 61/2003 

 mg/l mg/l  mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l 

 Přítok   průměr max  p m p m 



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

 ______________________________________________________________________________________________________  

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 5 

BSK5 201,1 10,0 20,0 95,0  nest. 35 25 40 

CHSK 432,4 42,0 70,0 90,3  nest. 150 90 130 

NL 221,3 14,0 22,0 93,7  nest. 35 25 50 

N-NH4 29,9 2,0 7,0 93,3  nest. 25 nest. nest. 

Norg 11,5 1,0 2,0 91,3  nest. nest. nest. nest. 

N-NO3 3,7 12,2 15,0 0,0  nest. nest. nest. nest. 

N-NO2 0,9 1,0 2,0 0,0  nest. nest. nest. nest. 

Ncelk 45,9 15,0 26,0 67,3  nest. nest. 15 20 

Nanorg 34,5 14,0 24,0 59,4  nest. nest. nest. nest. 

Pcelk 7,1 1,0 3,0 85,9  nest. 5 2 6 
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 CZ042.3509.4213.0306 Žalany 
  .0306.01 Žalany 
 

identifikační číslo obce  019432 
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 vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Žalany leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do 
I.ochranného pásma vodních zdrojů Lelov a  Žalany. Zástavba převážně rodinnými domky je 
podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 265 m n.m. Jedná se 
o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a 6 rekreačními objekty. Území náleží do povodí řeky 
Ohře. Obcí protéká Žalanský a bezejmenný potok. Výrazný nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Žalany jsou zásobovány vodou skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-
TP.014.4. Zdrojem vody je VDJ Žalany – 1x150 m3 (289,70/293,34 m n..m.), do kterého se 
voda čerpá z vrtu Žalany a zároveň přitéká voda z Bořislavi. V době nedostatku vody je 
možné VDJ Žalany dotovat vodou ze skupinového vodovodu Rtyně OF-SK-TP.013. Na 
vodovod je napojeno 94% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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

 ______________________________________________________________________________________________________  

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

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez velkých provozních problémů. V budoucnu se 
neuvažuje s jeho dalším rozšířením, ale pouze s rekonstrukcí. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Žalanech je jednotná kanalizační síť K-TP.010.2-J.C s napojením splašků na ČOV Žalany. 
Na ČOV Žalany přitéká i část odpadních vod z obce Bořislav. 
 
ČOV Žalany je čistírna odpadních vod v současnosti pro cca 580 EO a slouží pro čištění 
odpadních vod velké části obce Žalany. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. Teplice. 
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny odpadní stokou jednotné soustavy DN 500. Před ČOV 
je umístěna odlehčovací komora, která odlehčuje odpadní vody do Žalanského potoka. 
Ředící poměr v odlehčovací komoře je nastaven na 1:4.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      28 870 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       79,0  0,91 
Počet napojených EO      580 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         326,0    9,4  
NL         489,0  14,12  
 
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         12220,0 0,39 
Skutečný počet napojených EO     22 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                            64,0       
CHSK                                              168,0            
NL                                                                62,0              
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N-NH4                                                                16,6           
Pc                                                              4,72          
 
Jedná se o biologickou čistírnu odpadních vod s nízko zatěžovanou aktivací a úplnou nebo 
částečnou stabilizací kalu. Základním funkčním prvkem je celokovová nádrž MČOV typu 
VHS II. Nádrž je rozdělena nornými stěnami na prostor aktivační nádrže a nádrže 
dosazovací. Nádrž je vybavena provzdušňovacím zařízením tvořeným aeračním válcem. 
Ochranná část ČOV je tvořena odlehčovací komorou umístěnou před vstupem do ČOV. 
Přepad z odlehčovací komory je zaústěn do Žalanského potoka. 
Objekt mechanického předčištění je řešen jako sdružený objekt česlí, lapáku písku a 
rozdělovacího objektu. 
Kalové hospodářství ČOV je tvořeno dvěma nádržemi o průměru 2,2 m s max.hloubkou 
2,25 m a kalovým polem o rozměru 3 x 9 m a nápustné výšce 50 cm.  
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 4499/231/Ro/106/94/Kr, 
ze dne 9.1.1995. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“ t/r 
BSK5   30,0  0,41     
NL   25,0  0,36     
v množství 
Q = 36 000 m3/rok; Qmax. = 1,2 l/s 
 

××××× 

V obci bude do roku 2015 dobudována kanalizace. Kapacity 1800 m DN 300, 480 m výtlak 
DN 80, 3 x ČSOV Q = 0,5 l/s. Do roku 2015 stávající septiky zrušit a přepojit na kanalizaci. 
Kvalita přítoku na ČOV je ovlivněna větším výskytem balastních či dešťových vod, 
v budoucnu bude nutné jejich odstranění. 
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 CZ042.3509.4213.0306 Žalany 
  .0306.02 Černčice 
 

identifikační číslo obce  019430 
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. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černčice leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří a svým územím zasahuje 
do I. ochranného pásma vodního zdroje Lelov.  Zástavbu tvoří rekreačními domky situované 
podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 480 - 500 m n. m. Jedná 
se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 23 rekreačních objektů. Území obce náleží 
do povodí řeky Ohře. Obcí protéká bezejmenný potok. Nárůst počtu trvale bydlících obyvatel 
se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Černčice nemá vodovod. Zásobování vodou je z vlastních studen. 

××××× 

Do budoucna se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Černčice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Černčice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
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 CZ042.3509.4213.0306 Žalany 
  .0306.03 Lelov 
 

identifikační číslo obce  019431 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lelov leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Zástavbu tvoří rodinné 
domky situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
285 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních 
objektů. Obcí prochází Labský průmyslový přivaděč užitkové vody. Území obce náleží do 
povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel cca o 80 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lelov je zásobována místním vodovodem M-TP.006. Zdrojem pitné vody je vlastní 
prameniště Lelov, ze kterého je voda svedena do sběrné jímky a odtud do VDJ Lelov – 
1 x 30 m3 (336,00 / 338,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Do roku 2005 navrhujeme napojit obec Lelov na skupinový vodovod Bořislav SK-TP.014 
řadem DN 80 v délce 800m. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lelov nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním, zbylých 50 % trvale bydlících obyvatel má septiky s 
přepadem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV  
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 CZ042.3509.4213.0307 Žim 
  .0307.01 Žim 
 

identifikační číslo obce  019699 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Návrh územního plánu obce Žim a Záhoří 
7. Žádost obce Žim o změnu PRVKUK ze dne 26. 3. 2009 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Žim leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Zástavba převážně rodinnými 
domky je podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 350 m 
n.m..jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a 55 rekreačními objekty. Území náleží 
do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Žimský potok. Výrazný nárůst obyvatelstva se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Žim je zásobován vodou skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-
TP.014.3. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Bořislav HTP, které je zásobováno z VDJ 
Bořislav – 50 m3 (394,20/396,86 m n.m.). Do VDJ Bořislav jsou svedeny přetoky z VDJ Bílka. 
V době nedostatku vody je možné VDJ Bořislav  dotovat vodou ze skupinového vodovodu 
Rtyně OF-SK-TP.013. Na vodovod je napojeno 94% obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je kanalizace K-TP.036-J.N zaústěná do potoka, do které jsou zaústěné přepady ze 
septiků od 50% trvale bydlících obyvatel. Ostatní mají septiky se vsakováním. 

××××× 

Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV . 
 
V obci Žim se navrhuje vybudovat gravitační stokovou síť z plastového potrubí DN 300 v 
délce 1791 m, dvě čerpací stanice s výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí 
obce z plastového potrubí DN 80 v délce 358 m s protlakem pod drážním tělesem a centrální 
čistírnu odpadních vod pro 200 EO. Veřejné části přípojek v délce 335 m nejsou do 
projektované ceny zahrnovány. 
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 CZ042.3509.4213.0307 Žim 
  .0307.02 Záhoří 
 

identifikační číslo obce  019698 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Návrh územního plánu obce Žim a Záhoří 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Záhoří leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Zástavbu tvoří převážně 
rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
510 - 530 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do 
povodí řeky Ohře. Obcí protéká Záhořský potok. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Záhoří je zásobována místním vodovodem Záhoří M-TP.039 z vlastních zdrojů. 
Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Žim. Na vodovod je napojeno 
100 % obyvatel. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - 
štola. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Záhoří nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se zaústěním do vodoteče a 50 % trvale bydlících obyvatel má 
septiky se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 


