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

 

 CZ042.3503.4203.0043 Bílence 
  .0043.01 Bílence 
 

identifikační číslo obce  000415 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Bílence z roku 1994, zpracoval AGREKOS 

Chomutov, s.r.o. – Ing. Arch. Pachner   
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jihovýchodně od Chomutova v údolí říčky Chomutovky v zemědělské oblasti v 
nadmořské výšce 262 - 270 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 90 trvale bydlících obyvatel 
a jsou zde dva rekreační objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně 
rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Ohře 
a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 8 RD.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 
(369,95/365,50 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes šachtu s redukčním ventilem (OP-
SK.CV.001.17). Rozvody po obci jsou DN 80 a 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
Kapacita a kvalita vody je vyhovující. 
 
 

××××× 

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



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

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

Vodovod v obci je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v poměrně v dobrém stavu. 
Pouze pro novou výstavbu v severní části obce je třeba provést prodloužení vodovodního 
řadu – potrubí DN 80 v délce cca 200 m.  
Obec požaduje přeložky vodovodních sítí, které jsou vedeny přes stavební parcely.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních – žumpy – 98% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 4,5 km. Jeden objekt má 
vlastní MČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče. 
 

××××× 

Dle urbanistické studie je navržena oddílná kanalizace se samostatnou ČOV. Splaškové 
vody budou potrubím DN 300 v délce cca 1,0 km svedeny do navržené čistírny odpadních 
vod v jihovýchodní části obce. Odpad z ČOV bude zaústěn do Chomutovky. Dešťové vody 
budou svedeny do uličních vpustí a potrubí dešťové kanalizace zaústěno samostatně do 
vodoteče (Chomutovky). S výstavbou se uvažuje po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0043 Bílence 
  .0043.02 Škrle 
 

identifikační číslo obce  000416 
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. Urbanistická studie pro rozvoj obce Bílence z roku 1994, zpracoval AGREKOS       

Chomutov, s.r.o. – Ing. Arch. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Bílence - Škrle leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 247 - 
279 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a jsou zde dva rekreační 
objekty. Zástavba je soustředěná ve dvou celcích oddělených řekou Chomutovkou. Obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Na pravém 
břehu Chomutovky stojí mlýn a velký areál statku s mohutným objektem barokního 
špejcharu. Obec náleží do povodí Ohře. Poblíž obce se nachází chráněné území Slanisko. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný 
rozvoj – výstavba 11 RD.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 
(369,95/365,50 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes šachtu s redukčním ventilem u 
Bílence - dále DN 150 (OP-SK.CV.001.19). Rozvody po obci jsou DN 80 a 100. Na vodovod 
je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Kapacita a kvalita vody je vyhovující. 
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Vodovod ve Škrlích je potřeba kompletně rekonstruovat, fyzický stav odpovídá době 
pořízení. Rovněž část přívodního řadu DN 150 do obce je třeba zrekonstruovat – časté 
poruchy. V místech nové zástavby (rodinné domky v severní části obce) je třeba provést 
prodloužení vodovodního řadu potrubím DN 80 v délce cca 150 m, které se bude realizovat 
do roku 2015.  
Obec požaduje přeložky vodovodních sítí, které jsou vedeny přes stavební parcely. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Škrle nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně 
v žumpách s odvozem na ČOV Údlice – 7 km 65% obyvatel, v septicích se vsakováním – 
33% a v MČOV – 2%.  
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do vodoteče. 
 

××××× 

Ve Škrlích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
rozlehlé území s nevhodnou konfigurací terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace 
odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí 
stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. U nové výstavby budou 
realizovány DČOV. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
Při rozšíření zemědělského závodu ve Škrlích by mohl být areál vybaven vlastní čistírnou 
odpadních vod.  
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 CZ042.3503.4203.0043 Bílence 
  .0043.03 Voděrady 
 

identifikační číslo obce  000417 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Bílence, z roku 1994, zpracoval AGREKOS 

Chomutov, s.r.o. – Ing. Arch. Pachner 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Bílence - Voděrady leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 
257 - 266 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s jedním rekreačním 
objektem. Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé 
pracují v zemědělské výrobě. Území obce, kterou protéká Chomutovka, náleží do povodí 
Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Počet trvale žijících obyvatel bude 
mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 4 RD.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 
(369,95/365,50 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes šachtu s redukčním ventilem u obce 
Bílence - dále DN 150 (OP-SK.CV.001.18). Rozvody po obci jsou DN 80. Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Ve Voděradech vodovod  vykazuje poruchovost, fyzický stav odpovídá době pořízení. Je 
nutné provést rekonstrukci – 50%. Pro novou výstavbu je možnost zřízení vodovodních 
přípojek ze stávajícího řadu DN 150. 
Obec požaduje přeložky vodovodních sítí, které jsou vedeny přes stavební parcely. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Voděrady nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně 
v žumpách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 5 km.  
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí. 
 

××××× 

Ve Voděradech se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se 
o rozlehlé území s malým počtem stálých obyvatel. Navrhujeme řešit problematiku 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. U nové 
výstavby budou realizovány DČOV. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.01 Blatno 
 

identifikační číslo obce  000536 
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 - 1. Vodárenská společnost Černovice 
5.    Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6.    Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7.    Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. arch. I. Kaplan 
8.    Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 652 - 702 m n.m. Jedná se 
o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 21 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (20 
lůžek). Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. 
V omezené míře se zde provozuje zemědělství. Obec leží na rozhraní povodí řeky 
Chomutovky a povodí řeky Bíliny v CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu vodního 
zdroje. Na území obce jsou čtyři malé vodní nádrže (0,12 ha, 0,2 ha, 0,95 ha, 0,825 ha). 
V obci je výrobní areál firmy KODA – zpracování dřeva a chov koní (26 zaměstnanců). Počet 
trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického 
ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec má vybudovaný vodovod pro dodávku pitné vody ze skupinového vodovodu. 
Vodárenský systém (OP-SK.CV.001.39) zahrnuje vlastní zdroje podzemní vody, pramenní 
jímky s jímacími zářezy na  „Vodárenské louce“. Gravitací je voda přiváděna potrubím  DN 
80 do akumulačních zemních vodojemů obsahu 100 m3 – Blatno nový (701,59/698,17 m 
n.m.) a 60 m3 – Blatno starý (701,39/698,11 m n.m.). Akumulace je propojena posilujícím 
přivaděčem OC DN 125 z prameniště Svahová. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.     
  
                                                            ××××× 
 
Do budoucna se počítá s doplněním rozvodné sítě převážně větvenými úseky do prostorů 
nové zástavby nebo tam, kde části obce nebyly dosud uličními řady vybaveny – potrubí DN 
50 v délce 200 m a DN 80 v délce 770 m. Rekonstrukce stávajících řadů - PVC 110 - cca 
1000 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je částečně vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.050-S.C) z trub PVC 250, která 
je zakončená ČOV. Na tuto kanalizaci je napojeno 50% obyvatel, ostatní splaškové vody 
jsou buď akumulovány v žumpách – 30% obyvatel a vyváženy na ČOV Údlice – 10 km, nebo 
jsou předčišťovány v septicích a přepady vypouštěny do kanalizace – 20% obyvatel.  
Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Blatno, provozovatelem je 1. vodárenská společnost 
Černovice. 
Limity: Množství 20 075 m3/rok, Q = 23 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
60 80 20 25 15 25 - - - - - - 

 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu CFR 60 (výrobce BMTO Liberec), jejíž 
kapacita je dle údajů provozovatele ČOV přibližně 330 EO. V současné době je na ní 
napojeno 300 EO a počítá se s napojením dalších. 
Hrubé předčištění je tvořeno ručně stíranými česlemi, za hrubým předčištěním je možnost 
obtoku biologické části. Samotná aktivační nádrž je tvořena procesem řízené nitrifikace a 
denitrifikace, aktivační nádrž je také osazena jemnobublinnými provzdušňovacími elementy 
typu EME. Objem aktivační nádrže 77,7 m3. 
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Sekundární kal je oddělován ve vertikální dosazovací nádrži. Usazený kal je přečerpáván 
zpět do aktivace. Objem dosazovací nádrže 31,5 m3 Přebytečný kal je odtahován do 
uskladňovací nádrže objemu 15 m3.  
Rozměry nádrží stávající ČOV š x d x v (m) 
Aktivační nádrž   3,0 x 7,3 x 3,55  
Dosazovací nádrž   3,0 x 3,0 x 3,55 
Uskladňovací nádrž   ∅2,5 x 3,5; hl. vody 3,0 m 
Projektované parametry: 
EO 330 
Q = 38,99 m3/den = 14232 m3/rok 
Odtok: BSK5 0,78 kg/den 
  NL 0,78 kg/d 
  CHSK 2,34 kg/den 
Skutečné parametry: 
EO 300 
Měření kvality odpadních vod na přítoku není dle informací prováděno, v obci se nenachází 
významný zdroj průmyslových odpadních vod. 
Odtok:  BSK5 = 6 mg/l 
  CHSK = 50 mg/l 
  NL = 20 mg/l 
 
Obec Blatno má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci v délce 1030 m s vyústěním 
volně do terénu. Zbylá část obce je odvodňována pomocí příkopů a propustků do místních 
vodotečí. 
 

××××× 

Obec Blatno má v současné době částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci a do 
budoucna je počítáno s její dostavbou PVC 250 v délce 870 m.  
Území podnikatelského a výrobního areálu má vlastní lokální ČOV. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.02 Bečov 
 

identifikační číslo obce  000535 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. arch. I. Kaplan 
4. Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Bečov leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 
610 - 652 m n.m v rekreační oblasti. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 19 
rekreačními objekty a 2 ubytovacími zařízeními (50 lůžek). Jedná se převážně o rozptýlenou 
zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Chomutovky,  
leží v CHOPAV Krušné hory, přírodním parku Bezručovo údolí a Buky nad Kameničkou. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bečov nemá v současnosti vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou 
zásobeni individuálně ze studní. 

××××× 

V Bečově se uvažuje s výstavbou vodovodu Blatno – Bečov v délce cca 1,3 km - potrubí DN 
80. V případě poskytnutí dotací bude stavba realizována v roce 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Bečov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek 
– 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 11 km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a 
propustky přímo do vodotečí. 

××××× 

Do budoucna se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace. Bezodtokové jímky budou 
rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.03 Hrádečná 
 

identifikační číslo obce  000537 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. arch. I. Kaplan 
7. Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Hrádečná leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 508 
- 560 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty.  
Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. Obcí 
neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné 
hory a ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, 
rozvoj lze předpokládat i v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod Svahová – Boleboř - Blatno (OP-SK.CV.001.41). 
Voda z místního zdroje vody, který tvoří 2 jímací zářezy se společnou jímkou a studna 
propojená se sběrnou jímkou zářezů potrubím je gravitačním potrubím DN 80 přivedena do 
VDJ Hrádečná 20 m3 (558,00/556,0 m n.m.). Dále je na svodný řad z prameniště napojeno 
přepouštění z vodovodní sítě Blatna – potrubí PE DN 50.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
 

××××× 
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Vodovod je v dobrém technickém stavu. S jeho rozšířením se výhledově nepočítá. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hrádečná nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 9 km. Dešťové vody jsou 
odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Hrádečné se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s velkým podílem rekreace. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 



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

 

 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.04 Květnov 
 

identifikační číslo obce  000538 
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. Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. arch. I. Kaplan 
7. Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Květnov leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 628 - 
632 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty. Jedná 
se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. Územím 
neprotéká žádná registrovaná vodoteč, obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV 
Krušné hory a ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Svahová – Boleboř - Blatno 
odbočkou DN 50 z vodovodního řadu DN 125 z Boleboře (Svahová) do VDJ Květnov 2 x 15 
m3 (max. hl. 650 m n.m.). Stávající jímání bylo zrušeno. Rozvod vody po obci je potrubím 
DN 40 – 80 (OP-SK.CV.001.40). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Vodovod je z roku cca 1920. S jeho rozšířením se výhledově nepočítá, pouze s rekonstrukcí 
řadů - DN 80 v délce 595 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Květnov nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, odpadní vody jsou likvidovány v 
lokálních zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% 
s vyvážením na ČOV Údlice – 11 km.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
 

××××× 

I nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o řídkou 
zástavbu s velkým podílem rekreace. Septiky budou intenzifikovány na DČOV, bezodtokové 
jímky budou rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.05 Mezihoří 
 

identifikační číslo obce  0000539 
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. Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. arch. I. Kaplan 
4. Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Mezihoří leží severozápadně od Chomutova v nadmořských 
výškách 690 - 726 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 96 rekreačními 
objekty. Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. 
Na jihu obce protéká řeka Bílina náležející do povodí Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a 
v ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, větší 
rozvoj lze předpokládat i v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Mezihoří nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně ze 
studní. 

××××× 

V Mezihoří se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Mezihoří není vybudován systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% s vyvážením 
na ČOV Údlice – 13 km.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Mezihoří se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o 
území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel. Septiky budou 
intenzifikovány na DČOV, bezodtokové jímky budou rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.06 Radenov 
 

identifikační číslo obce  000540 
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 – 1. Vodárenská společnost Černovice 
4. Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. Arch. I. Kaplan 
5. Nový územní plán se zpracovává 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Radenov leží severozápadně od Chomutova v nadmořských 
výškách 680 - 692 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 20 rekreačními 
objekty. Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. 
Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč. Obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v 
CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel 
bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Radenov má vybudovaný systém vodovodní sítě (M-CV.035). Je zde vybudován vodovod, 
který nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu, chybí pasportizace. Na tento vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Blatno, provozovatelem je 1. 
Vodárenská společnost Černovice. 

××××× 

Vodovod je ve vyhovujícím stavu, s jeho rozšířením se nepočítá.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Radenově není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% s vyvážením 
na ČOV Údlice – 12 km. 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V Radenově se i nadále uvažuje s individuálním čištěním odpadních vod. Jedná se o území 
s rozptýlenou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel. Septiky budou intenzifikovány na 
DČOV, bezodtokové jímky budou rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.07 Šerchov 
 

identifikační číslo obce  000541 
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. Urbanistická studie obce Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. Arch. I. Kaplan 
7. Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Šerchov leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 566 - 
586 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Jedná 
se převážně o soustředěnou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Obec náleží 
do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci je vybudován místní vodovod  DN 80 - 60 (M-CV.017) zásobovaný z VDJ Šerchov 
2x20 m3 (603,50/602,00 m n.m.), do kterého je voda přiváděna potrubím DN 50 
z prameniště - jímací zářez se sběrnou jímkou. Rozvod po obci a přípojky jsou z roku 1980.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH. Hodnoty Ca a Mg jsou dle 
nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
 

××××× 

Vodojem a jímání z roku 1912, nutná celková rekonstrukce zdrojů a vodojemu.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních – bezodtokové jímky – 100% obyvatel - s vyvážením na ČOV Údlice – 10 km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do terénu nebo vodotečí. 
 

××××× 

V Šerchově se i nadále uvažuje s likvidováním odpadních vod v lokálních zařízeních. Jedná 
se o zástavbu převážně rekreačního charakteru. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0044 Blatno 
  .0044.08 Zákoutí 
 

identifikační číslo obce  000542 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce  Blatno z roku 1997 – zpracovatel Ing. Arch. I. Kaplan 
4. Nový územní plán se zpracovává 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Blatno - Zákoutí leží severozápadně od Chomutova v nadmořských 
výškách 776 - 830 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 45 rekreačními 
objekty a ubytovacím zařízením (20 lůžek). Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu 
rodinnými domy a rekreačními objekty. Územím protéká neregistrovaná vodoteč. Obec 
náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního 
zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti 
turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zákoutí nemá v současnosti vybudovaný systém vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé 
jsou zásobeni individuálně ze studní. 

××××× 

V Zákoutí se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou s malým počtem stálých obyvatel.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Zákoutí není soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních –
bezodtokové jímky – 100% – s vyvážením na ČOV Údlice – 14 km. Dešťové vody jsou 
odváděny příkopy a propustky přímo do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území 
s rozptýlenou zástavbou rekreačního charakteru. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0045 Boleboř 
  .0045.01 Boleboř 
 

identifikační číslo obce  000700 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Boleboř z roku 1995,vypracoval Atelier architektů Most 
7. Územní plán – v současnosti se zpracovává – Atelier architektů Most – ak. arch J. 

Rotyka – termín dokončení I. čtvrtletí 2005 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 580 - 674 m.n.m. Jedná se o obec 
do 160 trvale bydlících obyvatel se 73 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, na 
okrajích obce rozptýlená s převahou rekreace v nově postavených domcích a chatkách. 
Obec se nachází v CHOPAV Krušné hory a v I. ochranném pásmu vodního zdroje. Obcí 
protéká místní bezejmenný potok, náležející do povodí Bíliny. Do území náleží umělé nádrže 
– rozloha 0,167 ha, 0,024 ha, 2,19 ha, 0,1 ha a umělý vodní tok do Jirkovské nádrže. V obci 
je  minimum podnikatelských aktivit, s jejich rozvojem se nepočítá (jeden zemědělský závod 
– Hlaváček s.r.o.). Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel 
v posledních letech narůstá, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovodní síť v obci je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.37) přes vodojem 
Boleboř 40 m3 (673,00/ 670,0 m n.m.) v severní části obce. Přítok zajišťuje jímání ve svahu 
nad obcí, které je v současnosti nedostatečné. Další jímání pro vodojem jsou nad 
severovýchodní částí obce - jímání Svahová, voda je svedena do PK Farský vrch (738,00 m 
n.m.) a dále do ČS, odkud je voda čerpána do VDJ Boleboř. Na vodovod je napojeno 100% 
obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 

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

V případě nové výstavby (dle urbanistické studie) je nutné provést rekonstrukci některých 
částí vodovodních řadů, vybudování vodovodu DN 80 v délce cca 600 m, DN 63 – 300 m do 
rozvojových ploch a vybudovat nový vodojem 50 m3, případně posílit stávající.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Boleboř není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v 
lokálních zařízeních (žumpy – 50% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 13 km, septiky se 
vsakováním – 50%). 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místní vodoteče nebo jsou 
vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V urbanistické studii je navržena základní stoková síť z trub DN 300 v celkové délce 4000 m 
a návrh 2 čistíren odpadních vod. Vzhledem k výškovým poměrům v obci se navrhuje 
rozdělení obce na dvě části se samostatnými ČOV. V severní části obce bude vybudována 
ČOV pro 180 EO, potrubí v délce cca 800 m. Zbývající část bude odkanalizována potrubím 
DN 300 – 3200 m do ČOV pro 260 EO v jižní části obce. Přepady z  navržených čistíren 
budou zaústěny do vodotečí.   
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 CZ042.3503.4203.0045 Boleboř 
  .0045.02 Orasín 
 

identifikační číslo obce  000701 
kód obce    00002 

Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 
 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, 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 – v současnosti se zpracovává – Atelier architektů Most – AAM – ak. arch. 

J. Rotyka – termín dokončení I. čtvrtletí 2005 
7. Žádost obce Boleboř  ze  dne 26. 6. 2008 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Boleboř - Orasín leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 556 - 
580 m.n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 21 rekreačními objekty. 
Zástavba venkovskými domy je rozptýlená s převahou rekreačních objektů. Obec se nachází 
v CHOPAV Krušné hory. Jižní částí obce protéká řeka Bílina, náležející do povodí Bíliny. Na 
území se nalézá jedna umělá nádrž, rozloha  0,456 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistiky a rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovodní síť v obci je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.38) na řad DN 125 
z prameniště Svahová přes šachtu s redukčním ventilem. Rozvod po obci je z trub DN 80 a 
100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Vodovod je v dobrém technickém stavu. V případě nové výstavby je nutné provést 
rekonstrukci některých částí vodovodních řadů. S jeho rozšiřováním se nepočítá, pouze v 
místech nové zástavby by došlo k  prodloužení vodovodních řadů. V obci se uvažuje 
s vybudováním VDJ 30 m3. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Orasín v současné době nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, odpadní vody jsou 
likvidovány v lokálních zařízeních - žumpy – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice - 14 
km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče nebo vsakovány do 
terénu. 
 
 

××××× 

V Orasíně se i nadále uvažuje s lokální likvidací odpadních vod. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou a velkým podílem rekreace. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 
Předkládané řešení navrhuje výstavbu gravitační splaškové kanalizace s přečerpáním 
splaškových vod na plánovanou ČOV v obci Boleboř, odkud budou vody vypouštěny mimo 
povodí VN Jirkov. Gravitační síť z PP trubek DN 250 v celkové délce 1246 m, výtlak DN 100 
v celkové délce 1585 m, 1 čerpací stanice. 
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 CZ042.3503.4203.0045 Boleboř 
  .0045.03 Svahová 
 

identifikační číslo obce  000703 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

odpadních vod  
3. Územní plán – v současnosti se zpracovává – Atelier architektů Most – ak. arch J. 

Rotyka – termín dokončení I. čtvrtletí 2005 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Boleboř - Svahová leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 625 
- 760 m.n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 49 rekreačními objekty. 
Zástavba venkovskými domy je rozptýlená s převahou rekreačních objektů. Obec leží v 
CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje, protéká zde místní vodoteč, 
náležející do povodí Bíliny. Jedna umělá nádrž 0,025 ha. Nejvíce je oblast využívána pro 
letní a zimní rekreaci. Do budoucna lze předpokládat  mírný rozvoj v oblasti turistiky a 
rekreace. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Svahová nemá v současnosti vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni 
individuálně. 
Na území obce se nacházejí zdroje vody, které jsou svedeny do vodojemů skupinového 
vodovodu. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj (jímací zářez) nekvalitní v parametrech  pH a Rn. 
Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 

××××× 

Ve Svahové se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území 
s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a malým počtem stálých obyvatel. 
S napojením na vodovod se neuvažuje. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních – žumpy – 100% obyvatel s odvozem na pole. Dešťové vody odtékají systémem 
příkopů a propustí do místní vodoteče. 

××××× 

Ve Svahové se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s 
rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.01 Březno 
 

identifikační číslo obce  001449 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM  – ak. arch. J. Rotyka 
8. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 05/2002 – změna č.1, vypracoval 

Atelier architektů Most – AAM  – ak. arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jižně od Chomutova na hranici Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské 
výšce 286 - 320 m n.m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními 
objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé 
pracují v zemědělské výrobě, báňském průmyslu a energetice. Na území obce je závod 
Severočeských dolů a.s. Chomutov. Středem obce protéká potok Hutná, který náleží do 
povodí Ohře. Mezi obcí a povrchovou těžbou dolu Nástup Tušimice je vymezena hranice 
ochranného pásma (mezi dobývacím prostorem a obytným územím realizována ochranná 
opatření – výsadba zelených pásů). Do katastru obce spadá přírodní památka Střezovská 
rokle. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu – 30 
RD a plánované vybudování podnikatelské zóny I. a II. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu z vodojemu Březno 2x250 m3 (343,03/338,94 
m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 (OP-SK.CV.001.8)  Rozvody po obci jsou DN 80 - 100. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Z VDJ Březno je potrubím DN 150 zásobován velkolom Březno. 
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                                                                     ××××× 
 
Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních 
problémů. V roce 1998 byla provedena částečná rekonstrukce, další rekonstrukce se 
uvažuje v délce 350 m. V místech nové zástavby budou  prodlouženy stávající vodovodní 
řady potrubím DN 80 v délce 550 m. Do jednotlivých podnikatelských zón bude prodloužení 
vodovodu provedeno potrubím DN 150 v délce 260 + 580 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V roce 1997 byla vybudována nová splašková kanalizace (K-CV.025-S.C) a nová ČOV v 
místech stávající ČOV. Splaškové vody z pravého břehu Hutné jsou svedeny do ČSOV a 
odtud čerpány na ČOV. Na levém břehu jsou splaškové vody přiváděny na ČOV z části obce 
gravitačně a z části obce svedeny do ČSOV a přečerpávány na ČOV. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 25.4.1994 pod č.j.: RŽP-III-304/94  
Limity: 
Q = 98 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Je to mechanicko - biologická ČOV s jemnobublinnou aerací. Splaškové vody z pravého 
břehu Hutné jsou svedeny do ČSOV a odtud čerpány na ČOV přes česlicový koš. ČOV je 
typu kombiblok – 2 ks aktivační nádrže, 1 ks dosazovací nádrž, kalojem, měření na vyčištěné 
vodě. 
Projektované parametry:  
EO 1130  
Q = 2,9 l/s 
Přítok:    

BSK5 = 269 mg/l 
  NL = 246,3 mg/l  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Skutečné parametry: 
EO 870 
Q = 1,253 l/s = 39 509 m3/r 
Přítok:  CHSK = 796 mg/l 
  BSK5 = 482 mg/l 
  NL = 220 mg/l 
Odtok:  CHSK = 50,5 mg/l 
  BSK5 = 15,6 mg/l 
  NL = 19,3 mg/l 
 
Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná. 
Na kanalizaci je napojeno 90% obyvatel, zbývajících 10% obyvatel odvádí splaškové vody 
do bezodtokových jímek s vyvážením na pole. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je 
dešťová kanalizace. 
 
 

××××× 

Stávající kanalizační síť je připravena k rozšíření v místech nové výstavby potrubím DN 300 
v délce 470 m. 
V podnikatelské zóně I. bude kanalizace napojena na stávající stoku potrubím DN 300 
v délce 160 m, v podnikatelské zóně II. budou splaškové vody přivedeny potrubím DN 300 
v délce 500 m do nově vybudované čerpací stanice a odtud přečerpávány do stávající 
čerpací stanice v obci (jižně pod Hutnou) – kanalizační výtlak DN 80 v délce 1500 m. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.02 Denětice 
 

identifikační číslo obce  001450 
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. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM – ak.arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Denětice leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 263 
- 269 m n.m. Jedná se o obec se zástavbou venkovskými domy, kde žije do 5 trvale 
bydlících obyvatel. Nad obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Do budoucna 
se předpokládá likvidace obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Denětice není vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně (studny). 

××××× 

V Deněticích se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území 
s malým počtem obyvatel. 
 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

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



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

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Denětice nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně 
v septicích s odtokem do vodoteče - 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
 

××××× 

V Deněticích  se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se  o 
území s malým počtem obyvatel. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.03 Holetice 
 

identifikační číslo obce  001451 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM – ak. arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Holetice leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 258 
- 266 m n.m. Jedná se o obec s rozptýlenou zástavbou venkovskými domy, kde žije  do 20 
trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Počet 
obyvatel bude stagnovat, nepředpokládá se rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Holetice je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.10) přes vodojem Březno 
2x250 m3 (343,03/338,94 m n. m.). Do obce je vybudovaný přívod DN 100 zakončený 
výtokovým stojanem. Vzhledem k malému odběru vody a velkému profilu potrubí není voda 
pitná a proto je  využívána pouze jako užitková – 100% obyvatel. Chybí pasportizace 
rozvodů po obci.  
Vodovod v majetku obce Březno a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.   
 

××××× 

Rekonstrukce hlavního řadu a přípojek. 

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



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Holetice nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou bez předčištění vypouštěny 
přímo do potoka – 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo 
do vodoteče. 
 

××××× 

V Holeticích budou odpadní vody řešeny individuálním způsobem v bezodtokových jímkách 
s vyvážením. Jedná se o území s malým počtem obyvatel. Navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod výstavbou sdružených domovních mikročistíren. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.04 Kopeček 
 

identifikační číslo obce  040789 
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 sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM – ak. arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Kopeček leží jižně od Chomutova v nadmořské výšce 306 - 310 m 
n.m. v blízkosti Nechranické přehrady. Jedná se o obec se zástavbou venkovskými domy, 
kde žije do 10 trvale bydlících obyvatel a třemi rekreačními objekty. Území, kterým neprotéká 
žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat, mírný rozvoj v oblasti individuální rekreace.  
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.11) přípojkou z řadu DN 200 z VDJ 
Nechranice 2x150m3 (292,40/288,91 m n.m.) do obce Nechranice. Vlastní sdružená přípojka 
je v majetku obce Březno a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 

V obci Kopeček se rozšiřování vodovodní sítě nepředpokládá. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Kopeček nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně 
v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice - 7,5 km, 100% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu. 
 
 

××××× 

V obci Kopeček se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.05 Nechranice 
 

identifikační číslo obce  001453 
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 – Povodí Ohře Chomutov 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM - ak. arch. J. Rotyka 
8. Komplexní urbanistická studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice z roku 

1998 – zpracovatel Agora studio – Ing. arch. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Nechranice leží jižně od Chomutova u vodní nádrže Nechranice v 
nadmořské výšce 230 - 252 m n.m. Jedná se o obec, kde žije  do 60 trvale bydlících obyvatel 
se 46 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy a rekreačními objekty. Východní částí obce protéká řeka Ohře. Dle Komplexní 
urbanistické studie by obec měla sloužit převážně k rekreačním účelům. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stagnovat, největší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nechranice je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.12). Z vodojemu 
Nechranice 2x150 m3 (292,40/288,91 m n.m.)  je vedena pitná voda do obce Nechranice 
potrubím DN 200 do rozvodné sítě. Vzhledem k malému odběru vody (odchod vojska) a 
velkému profilu potrubí má voda nevyhovující kvalitu. Na vodovod je napojeno 100% 
obyvatel. 
Vodovod v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.   
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Vodovod je v dobrém technickém stavu bez provozních problémů (vodovod z roku 1994), 
pouze se uvažuje s rekonstrukcí přívodního řadu v délce 2300 m. 
Dle urbanistické studie se uvažuje s propojením  potrubím DN 150 v délce 1100, DN 80 – 
1500 m mezi Vikleticemi (soustava Krásný Dvoreček - Přeskaky) a soustavou Nechranice. 
Propojení utvoří předpoklady pro rovnoměrnější distribuci pitné vody a vyrovnanější tlakové 
poměry v pobřežních lokalitách.  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Nechranice je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.028-S.C) z roku 1962 
zakončená čistírnou odpadních vod postavené původně pro bytové jednotky armády ČR. 
ČOV. Na tuto kanalizaci je napojeno 91% obyvatel. Majitelem a provozovatelem kanalizace a 
ČOV je Povodí Ohře Chomutov. 
Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně: 1x MČOV – 2% obyvatel, 1x septik se 
vsakováním – 2% a 5% nečištěné přímo do vodoteče. 
 
Provozovatelem a vlastníkem ČOV je Povodí Ohře, s.p. Chomutov. 
Rozhodnutí o vypouštění vydal OÚ Chomutov pod č. j. RŽP-III-1962/95/181 ze dne 
30.11.1995 
Platnost:: 31.12.2007 
Q = 0,2 l/s  

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

 
Jedná se o ČOV typu BIOCLEANER pro 4 EO. ČOV je s nízko zatěžovanou aktivací 
s jemnobublinnou aerací a aerobní stabilizací kalu. 
Přítok na ČOV je v množství 0,6 m3/d a kvalitě 0,24 kg BSK5/den. 
ČOV je tvořena nádrží kruhového půdorysu o průměru 1,4 m a celkové výšky 1,6 m. Užitný 
objem je 1,6 m3. Nádrž je rozdělena na denitrifikaci objemu 0,3 m3, nitrifikaci objemu 1,1 m3 
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a dosazovací prostor objemu 0,2 m3. Kaly jsou z ČOV Nechranice odváženy k dalšímu 
zpracování na ČOV Údlice. 
 
Dešťové vody odtékají po sklonu terénu do přirozené drenáže území - odtoku z ÚN 
Nechranice. 
 

××××× 

Dle územího plánu je pro Nechranice navržena oddílná splašková kanalizace DN 300 
v délce cca 800 m zakončená biologicko - mechanickou ČOV s aktivací. Požadovaná 
kapacita ČOV: 70 EO, 10 m3 /den a BSK 3,2 kg/den. Výstavba je reálná po roce 2015. 
Rekreační lokality budou odkanalizovány do sběrných jímek a vyváženy na ČOV Kadaň. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.06 Stranná 
 

identifikační číslo obce  001454 
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 sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM – ak. arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Stranná leží jižně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře v 
nadmořské výšce 226 - 240 m n.m. Jedná se o obec, kde žije  do 10 trvale bydlících obyvatel 
s 38 rekreačními objekty a 1 ubytovnou – 10 lůžek. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty, obyvatelé pracují v zemědělské 
výrobě (Sady a školky Vičice). Jižním okrajem území protéká řeka Ohře. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti individuální 
rekreace.  
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu. Voda z VDJ Nechranice 2x150 m3 
(292,40/288,91 m n.m.) je do obce přivedena přívodním potrubím DN 150 – 100 (OP-
SK.CV.001.14). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
 
 
 

××××× 
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Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez velkých provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Stranná nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci ani ČOV, odpadní vody jsou 
likvidovány v lokálních zařízeních: septiky se vsakováním – 50% obyvatel, 50% nečištěných 
splaškových vod přímo do vodoteče. 
Dešťové vody odtékají příkopy a propustky přímo do vodoteče. 
 

××××× 

Obec Březno uvažuje ve Stranné s vybudováním kanalizace DN 250 v délce 850 m a tlakové 
kanalizace DN 80 v délce cca 400 m s odvedením splaškových vod na ČOV Vičice. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.07 Střezov 
 

identifikační číslo obce  001455 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM – ak. arch. J. Rotyka 
8. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 05/2002 – změna č. 1, vypracoval 

Atelier architektů Most – AAM – ak. arch. J. Rotyka 
9. Pasportizace kanalizačních výustí z roku 2003 – zpracovatel SVIS s.r.o. Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Střezov leží jižně od Chomutova na hranici Severočeské 
hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 270 - 280 m n.m. Jedná se o obec, kde žije  do 110 
trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, zastavěna 
převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, báňském průmyslu a 
energetice. Obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Severně nad obcí se 
nachází přírodní památka Střezovská rokle. V obci lze předpokládat mírný nárůst obyvatel – 
výstavba 20 RD + 6 b.j. a výstavba průmyslové zóny. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.9) z vodojemu Březno 
2x250 m3 (343,03/338,94 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes obec Březno a dále 
potrubím DN 100 do Střezova. Rozvody po obci jsou DN 63. Na vodovod je napojeno 100%  
obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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Vodovod je nový, bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Východní část obce na pravém břehu Hutné (čtyři bytové jednotky) je odkanalizována 
splaškovou kanalizací (K-CV.026-S.C) zaústěnou do mechanické ČOV - anaerobní ve 
štěrbinové nádrži - cca 61% obyvatel. ČOV je plně vytížená a nefunkční. Potrubí  o světlosti 
DN 400 a 300.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 120 - 200 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Projektované parametry:  
Odtok:  CHSK = 285 mg/l 
  BSK5 = 197 mg/l 
  NL = 85 mg/l 
Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná. 
Odpadní vody jsou odváděny gravitačně. 
Ve zbývající části obce jsou odpadní vody likvidovány v lokálních zařízeních: septiky se 
vsakováním – 6% obyvatel, žumpy s odvozem na ČOV Údlice  7 km - 6% a 27% nečištěných 
splaškových vod přímo do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
Kanalizace je v majetku SVS a.s. a  provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Pro zbývající část obce Střezov bude vybudována kanalizační síť DN 300 v délce cca 900 m   
a nová mechanicko – biologická ČOV s umístěním u stávající ČOV.  Doporučuje se dle 
ÚPSÚ ČOV typová BIOFLUID pro 60 EO (BSK 3,2 kg/den). 
V případě výstavby průmyslové zóny je dle změny č.1 ÚPSÚ navrženo vybudování tlakové 
kanalizace s odvedením splaškových vod na ČOV Březno – viz Březno. 
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 CZ042.3503.4203.0046 Březno 
  .0046.08 Vičice 
 

identifikační číslo obce  001456 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace – obec Březno 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Březno - Střezov z roku 10/1994, vypracoval Atelier 

architektů Most – AAM – ak. arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Březno - Vičice leží jižně od Chomutova na levém břehu Ohře v nadmořské 
výšce 227 - 231 m n.m. Jedná se o obec, kde žije  do 30 trvale bydlících obyvatel se 4 
rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Je zde závod Sady Zelená s.p. závod Vičice (10 
zaměstnanců, v sezóně až 60). Obec náleží do povodí Ohře. Do budoucna nelze 
předpokládat výrazný rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.13) z VDJ 
Nechranice 2x150 m3 (292,40/288,91 m n.m.) přívodním potrubím DN 150, odbočka do obce 
je DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
  
 
 

××××× 
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Vodovod je v dobrém stavu a bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.027-S.C) z PVC DN 300, která je 
přivedena na ČOV  v areálu Sady Vičice. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel, 
přesto ČOV není kapacitně využívána.   
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Březno, majitelem ČOV je obec Březno a 
provozovatelem jsou Sady Vičice. 
Pro čištění komunálních odpadních vod je určena mechanicko - biologická čistírna CNP 30 
pro 200 EO. Oba stupně čištění (mechanický a biologický) jsou sdruženy do jedné dělené 
nádrže.  
Mechanická část CNP je tvořena štěrbinovou usazovací nádrží s dostatečně velkým 
vyhnívacím prostorem. Při mechanickém předčištění se přiváděná odpadní voda zbavuje 
usaditelných látek, které propadávají štěrbinou do vyhnívacího prostoru. Organický podíl 
nečistot podléhá anaerobnímu rozkladu. Vznikající kal, který se vyhníváním zahušťuje a 
zmenšuje svůj objem, je nutno v pravidelných intervalech vyvážet fekálním vozem.  
Biologický stupeň čistírny je tvořen sestavou aktivačních nádrží. Mechanicky předčištěná 
odpadní voda přepadá do aktivační nádrže, která je vybavena míchadlem a jednotlivými 
aeračními elementy. Na odtoku je umístěno ponorné odtokové čerpadlo. V prostoru 
aktivačních nádrží je umístěno recirkulační čerpadlo, které přepouští kal z dosazovací části 
do prostoru štěrbiny.  
Mechanické předčištění 
V mechanickém předčištění, tj. štěrbinové nádrži je předpokládaná 30% účinnost na 
odstranění celkově přiváděné BSK5. Po propadu štěrbinou se primární kal hromadí ve 
vyhnívacím prostoru, kde se anaerobně stabilizuje.  
Kapacita nádrže mech. předčištění kromě usazovacího prostoru štěrbinové nádrže zahrnuje 
dostatečně velký kalový prostor pro akumulaci kalů (primárního a přebytečného 
aktivovaného) a retenční prostor (cca 50 % Qd), kterým je zjištěn bezproblémový chod 
čistírny CNP 30 za předpokladu min. 2 prac. cyklů denně.  
Biologické čištění 
Stupeň biologického čištění je založen na principu aktivace (diskontinuální proces) a 
nitrifikace s denitrifikací. 
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Aktivační nádrž je rozdělena příčkami do tří sekcí. Každá sekce je vybavena aerátory 
(elementy o kapacitě 4 až 35 m3 h-1 ks-1).  Při provzdušňování současně s aktivací probíhá 
nitrifikace, po vypnutí aerátorů za stálého promíchávání dochází k denitrifikaci. Třetí sekce 
plní funkci dosazovací nádrže, kde se sedimentuje aktivovaný kal. Přepouštění aktivovaného 
kalu se provádí automaticky 1x týdně.  
Stabilizace kalů 
Ve vyhnívacím prostoru mechanického stupně se anaerobně stabilizuje primární kal. 
propadající ze štěrbinové nádrže a přebytečný aktivovaný kal přiváděný z dosazovací sekce 
aktivační nádrže.  
 
Kvalita vyčištěné odpadní vody 
Uvedené provedení CNP 30 umožňuje dosáhnout těchto průměrných hodnot koncentrací ve 
vyčištěné vodě:  
 

Parametry koncentrace (mg l-1) Účinnost (%) 
BSK5 do 20 94 

NL do 25  
N - NH4 8 80 
N - org. 6  
N - NO3 12  

Nc 24  
Pc 5  

 
Vodohospodářské rozhodnutí – RŽP – III – 1666/94, vydal OKÚ Chomutov – Polívka. 
Kapacita ČOV je 200 EO (skut.7,66), Q24 = 30 m3/d, BSK5 = 11 kg/d. Vyčištěné odpadní 
vody jsou vypouštěny do Ohře.  
Dešťové vody z obce jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče (Ohře), dešťové 
vody z areálu Sady Vičice jsou odváděny na ČOV. 
 

××××× 

Ve Vičicích se další vývoj nepředpokládá, do stávající ČOV bude napojena tlakovou 
kanalizací obec Stranná. 
ČOV je v dezolátním stavu a musí být provedena výměna celé technologické části. V červnu 
2004 provede výměnu technologie firma BMTO Liberec. 
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 CZ042.3503.4203.0047 Černovice 
  .0047.01 Černovice 
 

identifikační číslo obce  002059 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Údaje provozovatele vodovodu 1. Vodárenská společnost Černovice 
3. Údaje provozovatele kanalizace 1. Vodárenská společnost Černovice 
4. Územní plán sídelního útvaru Černovice, zpracovatel: AIA Stavoprojekt s.r.o. Karlovy 

Vary – Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží  jihovýchodně od města Chomutova, v jižní části na okraji dobývacího prostoru 
dolu Nástup Tušimice v nadmořských výškách 335 - 400 m n.m. Jedná se o obec do 400 
trvale bydlících obyvatel. Zástavba ulicovitého typu venkovskými rodinnými domy je 
soustředěná. Obcí protéká Podkrušnohorský přivaděč, který náleží do povodí Labe. V obci 
vznikly tři stavební firmy, tři autoservisy, pekárna a truhlárna. Stávající areál zemědělské 
výroby slouží k chovu drůbeže (16 000 brojlerů a 2000 bažantů). ZD Chomutov prochází 
transformací. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel 
bude stagnovat, nebo mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Černovice je napojena na vodárenskou soustavu. Odběr vody pro obec je z přívodního 
řadu Chomutov – Jirkov - Kadaň  DN 500 s možností přepojení na přivaděč z Přísečnice DN 
800. Voda vede přes vodojem Černovice 50 m3 (419,50/417,50 m n.m.) do rozvodné sítě 
obce, kde je v spodní části přerušovací komora 5 m3 (372,00/370,00 m n.m.), jelikož bylo 
nutno zřídit dvě tlaková pásma (OP-M.CV.003). Vodovod je z roku 1994. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku obce Černovice a 
provozovatelem je 1. Vodárenská společnost Černovice.  
Několik objektů podél hlavní silnice a areál nově postavených RD u Vejprtské trati je napojen 
přímo z přivaděče DN 500. Tyto přípojky provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovodní síť je postupně rekonstruována. Do budoucna je potřeba uvažovat s další 
výměnou potrubí s malou světlostí na novou větší (min. DN 80). Napojení nových lokalit je 
možné z dosavadních rozvodů - lokalita Pod Vopolem DN 80 v délce 320 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Z větší části obce jsou splaškové vody odváděny kanalizací DN 300 (K-CV.006-S.C) na ČOV 
VHS III/k, pouze z jižní části, která nemůže být odkanalizována  gravitačně, jsou splašky 
čerpány potrubím DN 80 pomocí čerpací stanice do kanalizace před ČOV. Čerpané 
množství max. 26 l/s, akumulace do 5 m3. Kapacita ČOV je 520 EO (předpokládaná 
účinnost je 90 %). Odtok z ČOV zaústěn do Lideňského potoka.  
Vlastníkem ČOV je obec Černovice a provozovatelem ČOV je 1. Vodárenská společnost 
Černovice. 
Limity: Q = 30 000 m3/rok, 2 – hodinový směsný vzorek 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

 
Bodové vzorky 

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 
- - - 55 - 50 - - - - - - 

 
V platnosti jsou vodohospodářská rozhodnutí ze dne 8.2. 1993, č.j. RZVH – vod – 
1300/92/93 a ze dne 22.6. 1993, č.j. RZVH – vod – 217/93. 
 
Odtok vyčištěné vody je zaústěn do Lideňského potoka. 
 
Projektované parametry:  
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EO 520 
Přítok:  BSK5 = 200 mg/l; NL = 247 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 20 mg/l 
Skutečné parametry: 
Q = 1,8 l/s = 56 765 m3/rok 
Přítok:  neměřen 
Odtok:  BSK5 = 11,0 mg/l 
  CHSK = 62,0 mg/l 
  NL = 27,0 mg/l 
Hrubé předčištění je tvořeno hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní 
voda poté natéká do objektu biologické části, objem aktivace 84,7 m3, objem dosazovací 
části 39,3 m3. Celkové rozměry nádrže 5,9 x 4,2, výška 3,7 m. Přebytečný kal je zahušťován 
ve třech uskladňovacích nádržích objemu 3 x 13,0 m3. Pro odvodnění je možno využít 
kalová pole, ale ve většině případů je kal odvážen k dalšímu zpracování.   
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.  
Na kanalizace a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Vlastníkem  kanalizace je obec Černovice 
a provozovatelem 1. Vodárenská společnost Černovice. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 

××××× 

Rozšíření o nové kanalizační sítě v místech nové zástavby. Lokalita Pod Vopolem DN 300 
v délce 320 m. 
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 CZ042.3503.4203.0048 Droužkovice 
  .0048.01 Droužkovice 
 

identifikační číslo obce  003259 
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 Enviroment commerce 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie – návrh pro obec Droužkovice z 12/1993 
8. Provozní řád ČOV z 04/2000 
9. Rekonstrukce vodovodu Droužkovice, II. etapa – PD k DSP, RD z 05/2003 zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Droužkovice leží jižně od Chomutova v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 
293 - 310 m n.m. Jedná se o obec do 520 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými 
rodinnými domy a rozlehlými statky je rozptýlená podél místních komunikací. Okrajem obce 
protéká potok Hačka, který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nalézají umělé nádrže 
(0,16ha, 0,29 ha, 0,21 ha) a koupaliště 0,29 ha. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj 
v  počtu trvale žijících obyvatel – výstavba RD a 3 bytových domů. 
V obci je firma AGRA Droužkovice – rostlinná výroba (20 zaměstnanců). 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.4). Zásobována je vodou z VDJ 
Údlice (Údlický vrch) 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) přívodním řadem DN 200 odbočkou 
do obce DN 150. Rozvody po obci jsou DN 150, 125, 100, 80, 50, 30. Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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V obci Droužkovice je potřeba zlepšit technický stav některých úseků vodovodních řadů 
(četná poruchovost, materiál potrubí – AC). Jedná se o rekonstrukci hlavního řadu DN 100 
v délce cca 2,1 km. Realizace v letech 2004 - 2005. V místech nové zástavby se navrhuje 
rozšíření stávajících řadů potrubím DN 80 v délce cca 300 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pro celou obec je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.049-S.C) z trub PVC DN 300 – 
2,5 km, PVC DN 250 – 2,0 km a ČOV. Přechod potoka Hačka je řešen vrchem, výtlakem 
z čerpací stanice splaškových vod do stoky. Před ČOV je čerpací jímka, která přečerpává 
splašky na ČOV a je opatřena havarijním přepadem vyústěným do potoka.  
 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec 
Droužkovice, provozovatelem je firma Environment Commerce CZ, s.r.o. 
Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vodního toku Hačka v ř. km 3,300 vydal OÚ 
Chomutov, referát životního prostředí pod č. j. RŽP-III-Rú/11457/00/01/5 ze dne 16. 1. 2001, 
platnost do 31. 12. 2005. 
Limity rozhodnutí: Q = 1,3 l/s = 24 500 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
90 120 20 25 20 30 - - - - - - 

 
ČOV je dvoustupňová biologická typu EC.D.ENVIROTECH 650 s jemnobublinným 
provzdušňováním systémem REHAU RAUBIOXON. Jedná se o biologickou čistírnu v 
karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + 
plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), s aerobní stabilizací kalu a s využitím oxidu 
uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických pochodů. ČOV je 
navržena pro 650 EO.   
Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním vozem na ČOV Údlice k dalšímu 
zpracování. 
Vyčištěná voda odtéká do potoka Hačka. 
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Projektované parametry na přítoku: 
Počet EO  650 
Q24 = 0,78 l/s, max 1,3 l/s, 67 m3/d,   24500 m3/r 
CHSK =    78 kg/d 
BSK5 =    39 kg/d 
NL =       36 kg/d 
 
Skutečnost v roce 2003 na přítoku: 
Počet EO 640 
Q24 = 63 m3/d, 24000 m3/r 
CHSK =  563,3 mg/l    
BSK5 =   269 mg/l    
NL =     343 mg/l 
Rozhodnutí RŽP Chomutov, čj. RŽP-III-11457/00/01/5 ze dne 16.1.2001, s platností do 
31.12.2005 
 
Dešťová kanalizace je v obci vybudována a je na dobré úrovni. Její celková délka je 2185 m 
z trub PVC DN 300. Zajišťuje odvedení povrchových vod z převážné části obce. Zbývající 
část dešťových vod odtéká přímo do potoka. 
 

××××× 

Kanalizace je nová a na dobré úrovni.  
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 CZ042.3503.4203.0049 Hora Svatého Šebestiána 
  .0049.01 Hora Svatého Šebestiána 
 

identifikační číslo obce  004181 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Hora Svatého Šebestiána – návrh – 05/1997, zpracovatel 

Agrekos Chomutov  s.r.o. 
8. PD – Hora sv. Šebestiána – vodovod z roku 1990, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží na severozápadním okraji okresu Chomutov při státní hranici s Německem v 
oblasti Krušných hor v nadmořských výškách 830 - 850 m n.m. Jedná se o obec do 140 
trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty a s 5 ubytovacími zařízeními (80 lůžek). 
Na území obce těžba rašeliny - závod Rašelina, Soběslav a.s. (v současné době v útlumu). 
Pravoúhlá zástavba je soustředěná, převážně z dvoupodlažních domů a rodinných domků. 
Území patří do povodí Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a částí obce zasahuje do povodí 
vodárenského toku - Křímovský potok, ochranné pásmo vodního zdroje II - III stupně. Na 
území obce jsou dva rybníky cca 0,07 ha. Do budoucna lze předpokládat rozvoj v oblasti 
turistického ruchu, jedná se o typické vysokohorské pásmo. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobovaná místním vodovodem (M-CV.020), který má vlastní 2 zdroje vody 
situované západně od obce. Jedná se o 3 zářezy a 2 sběrné jímky. Voda ze zářezů je 
svedena do vodojemu 2x50 m3 (856,42/854,90 m n.m.) a odtud potrubím DN 125 do obce. 
Přímo do vodovodní sítě obce je přiváděna voda z druhého zdroje. Pro bytové jednotky v 
horní části obce nad náměstím byla tlaková hydroforová stanice (2. tlakové pásmo) 
nahrazena čerpadlem JEPAQ s frekvenčním měřičem (1 l/s). 
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Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
 

  ××××× 
 

V obci byla vyprojektována úpravna vody Q= 3 l/s, nový vodojem 2x100 m3, výtlačný řad DN 
100 v délce 1,2 km a zásobní řad DN 150 v délce 1,25 km. Výstavbou bude vyřešena  
nedostatečná kvalita vody a kapacita ve stávajících zdrojích.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.011-J.C) v profilech DN 300, 400 a 
500/750 s odvodem splašků na ČOV – typu mechanicko - biologická s předřazenou 
denitrifikací, ručně stírané česle, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, provzdušňovaný 
kalojem.  
Dodavatelem ČOV byl ENVI-PUR s.r.o. Tábor. 
Limity: Q = 33 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
75 125 15 30 20 40 5 10 - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 30.9.2008. 
 
Projektované parametry: 
Q = 0,3 l/s = 11000 m3/rok 
EO 200 
Skutečné parametry: 
EO 852 
Q = 2,020 l/s = 63 703 m3/r 
Přítok:  CHSK = 491 mg/l 
  BSK5 = 293 mg/l 
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  NL = 156,1 mg/l 
Odtok:  CHSK = 44,9 mg/l 
  BSK5 = 13,2 mg/l 
  NL = 36 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu je cca 0,23 t/r, neodvodňuje se.  Vyprodukovaný kal se 
odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do místní vodoteče pod obcí. Odpadní vody 
jsou na ČOV odváděny gravitačně. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 78% obyvatel, do 
MČOV – 5% a zbývajících 17% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek 
s vyvážením na ČOV Údlice – 17 km. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. 
provozovatelem jsou  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny kanalizací přes štěrbinovou nádrž do místní vodoteče. 
 
 

××××× 

V rámci rozvoje obce se uvažuje s rozšířením kanalizační sítě v celkové délce 0,95 km tak, 
aby obsáhla stávající zástavbu včetně rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti s 
navrženou zástavbou rodinných domků. Stávající ČOV je nutné zkapacitnit. V případě 
vybudování ČOV v Nové Vsi budou odpadní vody svedeny na tuto ČOV.  
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 CZ042.3503.4203.0049 Hora Svatého Šebestiána 
  .0049.02 Nová Ves 
 

identifikační číslo obce  004180 
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 sídelního útvaru Hora Svatého Šebestiána – návrh – 05/1997, zpracovatel 

Agrekos Chomutov  s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hora sv. Šebestiána - Nová Ves leží na severozápadním okraji okresu 
Chomutov při státní hranici s Německem v oblasti Krušných hor v nadmořských výškách 756 
- 792 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s 21 rekreačními objekty.  
Rozptýlená zástavba jednopodlažními domy slouží převážně k rekreačním účelům, 
zemědělství pouze omezeně. Volný areál statku je možno využít pro zemědělskou výrobu 
nebo drobnou řemeslnou výrobu. Území s protékajícím Mlýnským potokem patří do povodí 
Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a zasahuje do povodí vodárenského toku - Křímovský 
potok, ochranné pásmo vodního zdroje II - III stupně. Do budoucna lze předpokládat rozvoj v 
oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Nová Ves - Křímov s vlastními zdroji vody 
situovanými severozápadně od obce (SK-CV.014.2). Jedná se o 2 zářezy a studnu. Voda je 
svedena do vodojemu Nová Ves 2x150 m3 (780,00/766,70 m n.m.) a odtud potrubím DN 
100 do spodní části obce - dolní tl. pásmo. Část obce je v horním tlakovém pásmu, které je 
tvořeno hydroforovou čerpací stanicí, umístěnou v MK  vodojemu  2x150 m3. Rozvody po 
obci jsou DN 100. Na vodovod je napojeno 74% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou 
zásobováni individuelně ze studní. Z důvodu napojení obce Křímov, vznikají v letních 
měsících situace, kdy je nutné vodu do vodojemů dovážet. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 

××××× 

Rozšíření vodovodní sítě se nepředpokládá. 
 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních 
zařízeních: septiky se vsakováním – 50% obyvatel, bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV 
Údlice 15 km – 25%, jímky s odvozem na pole – 25%.  
Dešťové vody odtékají pomocí příkopů a propustí přímo do potoka. 
 

××××× 

ÚP uvažuje odkanalizování Nové Vsi společně s Horou Sv. Šebestiána. Uvažuje se s 
výstavbou společné ČOV pro obě obce pod dolním okrajem zástavby v Nové Vsi.  
Vzhledem k  rozptýlené zástavbě a nízkému počtu obyvatel navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0050 Hrušovany 
  .0050.01 Hrušovany 
 

identifikační číslo obce  004877 
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. Údaje provozovatele kanalizace – VUSS Litoměřice 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
8. Urbanistická studie obce  Hrušovany z roku 1996, zpracovatel AIA Stavoprojekt s.r.o. 

Karlovy Vary – Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořských výškách 280 - 308 m n.m. Jedná se o 
obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domy se zahradami (venkovská 
sídla) je soustředěná. V obci se nacházejí bývalé objekty vojenského  útvaru (nyní přestavba 
na byt. jednotky – 40 ks), zemědělský areál s chovem hospodářských zvířat a provozem 
zabezpečující rostlinnou výrobu. Území náleží do povodí Ohře. Obcí neprotéká žádná 
registrovaná vodoteč, ve středu obce požární nádrž cca 0,065 ha. Do budoucna lze 
předpokládat rozvoj – výstavba 30 – 40 RD a dalších bytů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.20) vodovodním řadem DN 
150 z vodojemu Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.). Před obcí je na odbočce PVC DN 
150 vybudována šachta s redukčním ventilem pro zásobování obce.  Zásobní síť v obci je z 
trub DN 150 a 80. Na vodovodním řadu z VDJ Údlice, který pokračuje dále na Hořetice 
(okres Louny), je vybudována přerušovací komora 2x50 m3 (307,74/305,34 m n.m).  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovodní síť pokrývá veškerou zástavbu obce, je bez velkých provozních problémů (cca z 
roku 1979). S rozšířením se uvažuje pouze do míst nové výstavby – potrubí DN 100 - 80 
v délce cca 1,4 km. Pro další výstavbu RD bude využit vodovodní řad pro bývalý vojenský 
útvar. V současné době probíhá předávání majetku armády obci Hrušovany. 
Uvažuje se s rekonstrukcí vodovodu - PVC 110 mm, délka 950 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.020-S.C) v hlavních trasách po celé obci 
a je ukončena v ČOV typu SIGMA MONOBLOK - 710 EO. V roce 1994 byly napojeny na 
splaškovou kanalizací zbývající objekty obce a byla provedena oprava kanalizace.  
ČOV vlastní a spravuje VUSS Litoměřice. V roce 2003 bude převedena do majetku SVS a.s. 
Limity ČOV: Q = 70 000 m3/rok, Q = 2,2 l/s 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
135 140 40 42 35 60 20 21 - - - - 

 
V jižní části obce jsou splaškové vody (4RD) odváděny do septiku SM 5 -15 m3 s pískovým 
filtrem (K-CV.021-S.C) – 10% obyvatel. Přepad ze septiku je odveden do potoka Hutná. 
 
Povolení k vypouštění bylo vydáno dne 13.5.1993 pod č.j.: RZVH-vod.137/93  
Septik 

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 
- - 58 - 58 - - - - - - - 

Rozhodnutí platí do 31.12.2007. 
 
Skutečné parametry: 
Q = 0,011 l/s = 345 m3/r 
Odtok:  CHSK = 345 mg/l 
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  BSK5 = 220 mg/l 
  NL = 67 mg/l 
  N-NH4 = 23,5 mg/l 
  Pcelk = 8,6 mg/l 
 
Septik a splašková kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
 
Na kanalizaci  a ČOV  je napojeno 56% obyvatel, na septiky s odtokem do kanalizace 10%, 
na septiky se vsakováním 6%, 18% obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek 
s vyvážením na ČOV Údlice – 8 km. 
Dešťová kanalizace je tvořena jednou stokou, která prochází středem obce a je zaústěna do 
rybníka. 
Dešťová kanalizace je v majetku obce Hrušovany a v provozu obce Hrušovany. 
Dešťové vody jsou od bývalého areálu VÚ odváděny samostatným potrubím do toku Hutná.  

××××× 

Pro nižší počet napojených obyvatel není v současné době ČOV SIGMA MONOBLOK 
kapacitně využita. Objekty kasáren budou přebudovány na bytové jednotky – cca 40 bytů 
v roce 2003 - 2004. Z míst plánované výstavby RD je navržena kanalizace DN 300 v délce 
cca 700 m, která bude zaústěna do stávající kanalizace. Po dokončení bude kapacita ČOV 
lépe využita.  
Na ČOV je nutná výstavba kalojemu a provést výměnu povrchového aerátoru za 
jemnobublinnou aeraci.  
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 CZ042.3503.4203.0050 Hrušovany 
  .0050.02 Lažany 
 .0050.03 Vysočany 
 

identifikační číslo obce  004878 
identifikační číslo obce  004879 

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. Urbanistická studie obce  Hrušovany z roku 1996, zpracovatel AIA Stavoprojekt s.r.o. 

Karlovy Vary – Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce - Lažany leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořských výškách 300 - 
312 m n.m. v otevřené zemědělské krajině. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel. 
Historické jádro obce tvoří zemědělské usedlosti obklopující náves a lemující komunikaci 
směrem na Hrušovany. Území náleží do povodí Ohře, jižní okraj sídla ohraničuje 
Vysočanská svodnice – meliorační příkop. V jižní části návsi je z bývalého rybníčku 
vybudovaná požární nádrž. V obci sídlí firma AGROCOM Hrušovany, která podniká v oblasti 
zemědělské výroby - chov prasat. Součástí areálu jsou dílny. Na katastru obce se nachází 
vojenský útvar s pracovištěm lokátorů. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – 
výstavba cca 15 RD. 
Jihovýchodně od Lažan je místní část Vysočany, kde trvale žije 1 obyvatel a je zde 1 
ubytovací zařízení (50 lůžek).  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Do obce Lažany  přichází voda ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.21) řadem DN 
150 z vodojemu Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m). Zásobní síť v obci je z trub DN 
150,100 a 80. Řad DN 150 pokračuje dále ke krematoriu (přípojka DN 150) ve Vysočanech 
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(OP-SK.CV.001.22). Vodovodní řad DN 150 je veden až do areálu krematoria a restaurace 
ve Vysočanech, kde jsou umístěny VŠ pro oba objekty.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

××××× 

Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém technickém stavu. Pouze 
v místech navrhované nové zástavby dojde k rozšíření o uliční řady nebo k prodloužení 
vodovodních řadů DN 80 v délce cca 530 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V roce 1996 byla v  obci  vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.022-S.C), která odvádí 
splaškové vody na ČOV typu DČB 16/2 - 170 EO s mechanickou částí, biozónou a 
dosazovací nádrží. 
Hlavní kanalizační řady jsou provedeny z PVC DN 300, výtlačné potrubí z ČOV je provedeno 
z PVC DN 80.  
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 19.12.1994 pod č.j.: RŽP-III-1712/94/210  

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

 
Rozhodnutí platí do 31.12.2007. 
 
Skutečné parametry: 
27 EO  
Q = 0,057 l/s = 1809 m3/r 
Přítok:  CHSK = 518 mg/l 
  BSK5 = 321 mg/l 
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  NL = 200 mg/l 
Odtok:  CHSK = 52 mg/l 
  BSK5 = 13,7 mg/l 
  NL = 7,5 mg/l 
 
Vyčištěné vody jsou svedeny do akumulační jímky a čerpány do  tzv. Vysočanské svodnice. 
Vyprodukovaný kal se vyváží na ČOV Údlice. 
Dešťové vody odtékají volně po terénu do tzv.Vysočanské svodnice. 
Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel. 
Kanalizace a ČOV je v majetku obce Hrušovany, provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
Ve Vysočanech je vybudována splašková kanalizace (K-CV.024-S.C) a ČOV pro hotel, která 
je v majetku SVS a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Další ČOV a kanalizace je pro krematorium (K-CV.023-S.C).  

××××× 

Kanalizace a ČOV  byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím ze dne 
11.6.1998. Stávající kanalizační síť je připravena k rozšíření o nové uliční stoky DN 300 
v délce cca 550 m v místech navržené zástavby, podle urbanistické studie. Navrhuje se též 
vybudování dešťové kanalizace. 
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 CZ042.3503.4203.0051 Chomutov 
  .0051.01 Chomutov 
 

identifikační číslo obce  040788 
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. PRVKUC okresu Chomutov z roku 12/1999 
8.   Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z února 1996 – zpracovatel Ing. Arch.   

P. Ponča 
9.   2. Změna územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z 09/2001 – zpracovatel  

Ing. arch.  P. Ponča 
10. Podklady MÚ pro výhledový rozvoj města Chomutov 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Chomutov s 51007 obyvateli se rozkládá na rozhraní Podkrušnohorské pánve a 
Krušných hor, na křižovatce silnic I/7, I/13 a železniční křižovatce v nadmořských výškách 
310,00 - 435,00 m  n. m. 
Město tvoří urbanistický celek (souměstí) s Jirkovem. Funkčně i urbanisticky jsou dále 
součástí této aglomerace  i samostatné  obce Otvice, Spořice, Černovice. Dominantou celé 
aglomerace byla hnědouhelná pánev, se kterou je novodobý vývoj měst spjat – hornictví, 
energetika, těžký průmysl, koncentrace obyvatel, hromadná bytová výstavba, špatné životní 
prostředí, devastace krajiny, centralizace správy atd. V současné době došlo k útlumu těžby, 
energetiky a hutnictví. Regenerace a rozvoj sídel má  stanovené hranice, z nich se může 
odvíjet další perspektiva území. Na významu získává přírodní hodnota města, bezprostřední 
návaznost na Krušné hory, aktivity pro cestovní ruch a rekreaci – Kamencové jezero, 
Podkrušnohorský park + ZOO, Bezručovo údolí, Krušné hory, Červený Hrádek atd.  Dobrým 
předpokladem dalšího rozvoje je technická infrastruktura, průmyslové závody (Parker 
Hannnifin - strojírenství, Eaton industries, AMP Chomutov, Milenium 3000) a drobné výrobní 
provozovny roztroušené po celém území města. Pro celou aglomeraci je charakteristické 
rozdělení do funkčních celků: centrální zóna Chomutova, historické jádro Jirkova s 
dominantou Červeného Hrádku na východě, průmysl Chomutov – jih s prostory těžebních 
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polí dolu J. Žižka a zemědělskou zónou, na severovýchodě rekreační zóna 
Podkrušnohorského parku, Kamencového jezera a Otvických rybníků,  na západě prostor 
doplňuje zóna s výrobní a hlavně obytnou funkcí. Výhledové plochy pro rozvoj bydlení jsou 
uvažovány v lokalitě Březenecká a Kamenný Vrch. Do budoucna se předpokládá rozvoj 
drobného podnikání, občanské vybavenosti a rozšíření místních služeb.  
Středem města protéká řeka Chomutovka, která náleží do povodí Ohře a okrajem města 
protéká Podkrušnohorský přivaděč, který se vlévá do řeky Bíliny. Na území města se 
nachází Kamencové jezero s rekreačním zázemím a Otvické rybníky. Krušné hory jsou 
vyhlášeny za chráněnou oblast přirozené rezervace akumulace vod CHOPAV. Hranice 
zasahuje zastavěnou část v Chomutově (okrajová sídliště). 
Odhad dlouhodobé rekreace v Chomutově je cca 1400 přechodně bydlících lidí. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
Město Chomutov je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov 
– Kadaň (OP-SK.CV.001.1) rozděleného do tří tlakových pásem. Tlaková pásma jsou mezi 
sebou propojena, takže je možné v případě potřeby přepouštění do nižších pásem. Vlastní 
tlaková pásma mají Nové Spořice. 
  
 Přiřazení vodojemů k jednotlivým tlakovým pásmům: 
tl. pásmo VDJ kubatura v m3 max.hl. min.hl. 
Horní tl. pásmo Chomutov HTP   2000 454,42 450,03 
 ÚV Hradiště   6000 - rezerva 488,88 482,58 
Střední tl. pásmo Březenec   8000 434,98 429,51 
 Chomutov STP   5200 424,77 422,32 
 VDJ oblast. vodovodu 16000 - rezerva 430,42 423,88 
Dolní tl. pásmo ÚV Jirkov    7000 407,92 403,00 
 Chomutov DTP   2000 387,01 382,58 
 N. Spořice     150 408,23 404,89 
 
 
Chomutov – horní tlakové pásmo 
 
Je zásobeno z vodojemu Chomutov HTP 2 x 1000 m3 (450,03/454,42 m n. m.). Do 
horního tlakového pásma spadá Zátiší nad přivaděčem a část Březenecké. Zdroj pro 
pásmo je ÚV Třetí Mlýn. Akumulace vyhoví i pro výhledové období.  
 
 
Chomutov – střední tlakové pásmo 
 
Je zásobeno z vodojemu Chomutov STP 5200 m3 (422,32/424,77 m n. m.). V případě 
potřeby  je možné střední tlakové pásmo napojit přímo na oblastní vodojem 2 x 8000 m3 
(423,88/430,42 m n. m.). Do tohoto pásma spadá oblast Domoviny, Černého vrchu, Horní 
Vsi a celá část města v oblasti Kamencového jezera. Zdroj pro pásmo je ÚV Třetí Mlýn a 
případně i ÚV Hradiště. 
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Vlastní zásobní řad má vodojem Březenec 2 x 4000 m3 (429,51/434,98 m n.m.), který je 
umístěn na stejné kótě jako vodojemy středního tl. pásma. Jsou z něho zásobeny sídliště 
Březenecká, Kamenná, podstatné části Písečné a Zahradní a obec Starý Březenec. 
Akumulace  STP je více než dostatečná. 
                                                                                       
 
Chomutov – dolní tlakové pásmo 
 
Zahrnuje jižní část Chomutova včetně průmyslové zóny a obce Spořice. Oblast je 
zásobována z vodojemu úpravny vody Jirkov s akumulací 7000 m3 (403,00/407,92 m n.m.) a 
vodojemu dolního tlakového pásma Chomutov DTP 2 x 1000 m3  (382,58/387,01 m n. m.). 
Jako posílení bylo vybudováno propojení přes redukční šachty na řad DN 500 SK vodovodu 
Chomutov – Jirkov – Kadań a na řad DN 800 oblastního vodovodu od Nových Spořic. Toto 
propojení umožňuje v případě potřeby vyřadit z provozu vodojemy dolního tlakového pásma.  
Zásobování Nových Spořic pitnou vodou je  samostatným napojením na oblastní vodovod a 
samostatným vodojemem 150 m3 (404,89/408,23 m n. m.). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Pro zásobování průmyslu a energetiky Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou byly 
vybudovány dva na sobě nezávislé systémy:  
Přivaděč Ohře – Bílina (PPV) – zaručený přítok v přivaděči činí 3300 l/s 
Průmyslový vodovod Nechranice (PVN) – celkem kapacita 4500 m3/s, odbočka do 
Chomutova má kapacitu 300 l/s 
Užitkovou vodu odebírají závody na území města, např.: Technické služby, ČD, zahrady, 
lesní školky, koupaliště, atd.  
Oba vodárenské systémy pro povrchovou vodu jsou ve správě Povodí Ohře Chomutov. 
 
  

 ××××× 

 
  
- Z ÚV Hradiště převádí vodu do Chomutova hlavní řad (DN 1000, 800). V souběhu je starší  
řad původně postavený pro převod vody z Chomutova do Kadaně (DN 500,400). Oba řady 
jsou značně poruchové, proto se navrhuje výstavba nového řadu, který dožilé řady nahradí. 
Jedná se o rekonstrukci řadu DN 1000 v délce 14,9 km. 

- Kompletní rekonstrukce ÚV Hradiště 
- ÚV III.Mlýn – intenzifikace kalového hospodářství a stavební úpravy 
- Rekonstrukce přívodních řadů v délce 5,66 km z ÚV III. Mlýn do VDJ Chomutov STP 5200 

m3.   
- Rekonstrukce staré rozvodné sítě v částech města se starou zástavbou      
  Rozšíření stávající vodovodní sítě  v částech města podle potřeb vývoje města: 
  Výstavba 15 RD Na Průhonu – PVC DN 100 v délce 285 m 
  4 RD Čermákova ul. – PVC DN 100 v délce 157 m 
  Výstavba RD v Zátiší – DN 80 – 100 v délce 330 m 
  Výstavba  RD na Černém vrchu – DN 80 v délce 750 m 
  Výstavba RD Sady Březenecká – DN 80 – 100 v délce 1100 m 
  Vodovod Podkrušnohorský zoopark – Severní areál – DN 100 v délce 400 m  
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- Územní plán města Chomutova navrhuje dobudování vodovodní sítě v ul. Lipská – Alšova 
DN 100 v délce 560 m, DN 300 – 400 m, DN 400 – 1050 m a pro plochy navržené k využití 
pro ekonomickou základnu mezi Novými Spořicemi a Černovicemi – DN 100 v délce 1500 
m, DN 150 – 700 m.   

 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Celá aglomerace souměstí Chomutov – Jirkov má zajištěno odvedení a čištění odpadních 
vod několika kanalizačními systémy. 
 
1. Odkanalizování města Chomutova bez sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná a část 
sídliště Březenecká: 
(K-CV.007.2-J.C) jednotná kanalizace pro převážnou část Chomutova s odvedením 
odpadních vod na ČOV Údlice. Oddílná kanalizace je částečně v sídlišti Zátiší a Březenecká. 
Charakter kanalizace v Chomutově je větvený. Stávající odvedení splašků je  gravitační s 
kmenovým sběračem A, hlavních sběračů (AI, AII, B, BI, C, D, DI, DII, DIII, E, F) a s 
rozsáhlou desítky kilometrů dlouhou uliční sítí kanalizačních stok, které zajišťují 100% 
odkanalizování města. Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Značení kanalizační sítě je převzato z podkladů 
provozovatele, podle provozního řádu. Na kanalizaci a ČOV Údlice je napojeno cca 36 900 
obyvatel a část odpadních vod z průmyslových závodů s odvedením veškerých komunálních 
splašků na čistírnu odpadních vod. Převážná část kanalizačních stok je z let 1920. Pro 
oddělení dešťových vod je na stokách osazeno celkem 13 oddělovacích komor, s odvedením 
dešťových vod do Chomutovky. Kanalizační systém je rozdělen do dvanácti kanalizačních 
povodí sběračů  A - F. 
Kmenový sběrač A - odvádí splaškové vody  z povodí sběračů A, B, C, D, E, F na ČOV 
Údlice. Začíná na ČOV Chomutov – Údlice, odtud sleduje tok Chomutovky až k soutoku se 
sběračem B a C a klikatí se dále přes celé město. Na kmenovém sběrači jsou 2 oddělovací 
komory.  
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Sběrač AI - se zaúsťuje do odlehčovací komory kmenového sběrače A a odvádí splaškové 
vody z území kolem nemocnice. Sběrač byl vybudován v roce 1968.  
Sběrač AII - odvádí splaškové vody ulicí Blatenskou a napojuje se do kmenového sběrače 
ve středu města. Sběrač byl vybudován v roce 1970.  
Sběrač B – se zaúsťuje na pravém břehu Chomutovky do kmenového sběrače A, lomí se do 
Hálkovy ulice a pokračuje v prostoru Zadních Vinohrad, nad areálem válcoven směrem ke 
středu města. Na kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora.  
Sběrač BI - odvádí splaškové vody z prostoru Zadních Vinohrad a v křižovatce ulic 
Heydukova a Vinohradská se napojuje na sběrač B.  
Sběrač C – pod areálem zeleniny zaúsťuje do sběrače A, sleduje železniční vlečku, stáčí se 
kolem železáren a končí v Nových Spořicích.  
Sběrač C odkanalizovává průmyslovou část města a odpadní vody ze Spořic. Sběrač byl 
vybudován v roce 1967. Na kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora.  
Sběrač D – se zaúsťuje do sběrače A a odvádí odpadní vody  z oblasti Horní Vsi, Domoviny 
a Černého Vrchu. Sběrač byl vybudován v roce 1968. Na kmenovém sběrači jsou 2 
oddělovací komory. 
Sběrač DI - odvádí splaškové vody z územního obvodu Pod Černým vrchem I.  
Sběrač DII - odvádí splaškové vody z území Pod černým vrchem II, přechází trať a napojuje 
se na sběrač D. Sběrač byl vybudován v roce 1968.  
Stoka DIII - se zaúsťuje do odlehčovací komory na sběrači D a odvádí splaškové vody z 
oblasti Domovina, mezi Podkrušnohorským přivaděčem a ulicí Elišky Krásnohorské.  
Sběrač E – se zaúsťuje do sběrače A a přivádí odpadní vody hlavně ze sídliště Zátiší a části 
sídliště Březenecká. Sběrač byl vybudován v roce 1970. V povodí tohoto sběrače je 
vybudovaná převážně oddílná kanalizace. Dešťové vody jsou svedeny samostatnou 
kanalizací do Podkrušnohorského přivaděče. 
Sběrač F - odvádí odpadní vody z části sídlišť Březenecká a Zátiší a napojuje se na 
kmenový sběrač A na křižovatce ulic Škroupova a Kollárova. Sběrač byl vybudován v roce 
1972.   
 
Průmyslové vody, které mají charakter komunálních odpadních vod jsou zaústěny do veřejné 
kanalizace a z celkové produkce splaškových vod činí cca 5 %, to je cca 4200 m3/den. 
Průmyslové odpadní vody z výroby jsou u  průmyslových závodů čištěny v průmyslových 
ČOV, nebo po předčištění vypouštěny do veřejné kanalizace. 
 
Čistírna odpadních vod Chomutov – Údlice uvedená do trvalého provozu v roce 1973, byla 
původně postavena pro Chomutov a Jirkov. V současné době slouží k čištění odpadních vod 
pouze z Chomutova, bez  sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části 
sídliště Březenecká. 
 
Dešťové vody jsou odvedeny:  
1) jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Chomutovky 
2) dešťovými stokami do Podkrušnohorského přivaděče  
 
2. Odkanalizování sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná a část sídliště Březenecká v 
Chomutově: 
Převážně jednotná kanalizace (K-CV.042.4-J.C) v Chomutově pro sídliště Kamenná, 
Zahradní, Písečná a část sídliště Březenecká s odvedením splaškových vod na ČOV Jirkov. 
Stávající odvedení splašků je  gravitační sběračem  D - Jirkov a s rozsáhlou desítky 
kilometrů dlouhou uliční sítí kanalizačních stok, které zajišťují 100% odkanalizování všech 
zmíněných sídlišť. Na sběrači je osazena 1 oddělovací komora. 
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V jižní části města – Pražské Pole je místní splašková kanalizace (K-CV.045-S.C) s lokální 
ČOV.  
 
ČOV Chomutov – Dimitrovova 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Jedná se o štěrbinovou nádrž dle typového podkladu HDP Praha s přepadem DN 300 pro 
cca 15 RD se zaústěním do důlní propadliny dolu J.Žižka. 
 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizační síť Chomutova je v majetku 
SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Malá část rodinných domků v okrajových částech odvádí odpadní vody do bezodtokových 
jímek s vyvážením na ČOV Údlice (0,5% obyvatel).  
 
Dešťové vody jsou svedeny : 
a) jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do Otvického potoka 
b) dešťovou kanalizační síti do Otvického rybníka (Březenecká) 
 
Pro odvedení spodních vod v rámci zakládání byly vybudovány v sídlištích Kamenná a 
Zahradní drenáže, které tvoří samostatný systém oddělený od kanalizace. Drenážní systém 
nemá správce ani pasport skutečného provedení. Známé je vyústění hlavního svodu pod 
sídlištěm Kamenná do stávající mokřiny. 
 

××××× 

 
 
- Celá stávající zástavba je napojena na veřejnou kanalizaci a je nutná pouze dostavba 

kanalizačních sítí pro nově navrhovanou zástavbu podle potřeb města a rekonstrukce 
- Kanalizace pro RD Na Průhonu – výstavba ČSOV a výtlaku splašků DN 100 do stávající 

kanalizace v délce cca 350 m 
- Kanalizační výtlak DN 100 v délce 92 m pro 4 RD Čermákova ul. 
- Kanalizace pro RD ve Fügnerově ul. v délce 180 m – DN 300  
- Kanalizace pro 45 RD Zátiší v délce 275 m – DN 300 
- Kanalizace pro 13 RD Blatenská v délce 350 m – DN 300 
- Kanalizace pro bytové domy OKO DN 200 – 106 m, DN 250 – 96 m, DN 300 – 169 m 
- Kanalizace pro RD Sady Březenecká DN 300 v délce 1590 m 
- Kanalizace pro Podkrušnohorský zoopark DN 300 v délce 970 m 
- Územní plán města Chomutova navrhuje dobudování kanalizační sítě pro napojení lokalit   

RD Zátiší – Třešňovka DN 300 v délce 900 m, Černý vrch DN 300 v délce 530 m, Horní 
Ves DN 300 v délce 380 m a pro plochy navržené k využití pro ekonomickou základnu DN 
250 v délce cca 1450 m.  

- Řada stok si vyžádá rekonstrukce a nalezení přítoku balastních vod. Na hlavních sběračích  
je to hlavně úsek  na kmenovém sběrači A v Hálkově ulici od ulice Na Příkopech po ulici 
Křivou, sběrač B v ulici Lipské a  dále hlavní stoky v ul. Blatenské, nad silnicí I/13, 
Čelakovského, Přemyslově, Beethovenově, Riegrově, Čechově, pod nemocnicí a další. 

- Běžná rekonstrukce stokové sítě - 2 km/rok 
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 CZ042.3503.4203.0052 Jirkov 
  .0052.01 Jirkov 
 .0052.01 Vinařice 
 

identifikační číslo obce  040790 
identifikační číslo obce  040791 

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. PRVKUC okresu Chomutov z roku 12/1999 
8. Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z února 1996 – zpracovatel Ing. Arch.  

P. Ponča 
9. 2. Změna územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z 09/2001 – zpracovatel  

Ing. arch.  P. Ponča   
10. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  
11. Jirkov - rekonstrukce ČOV z roku 02/2004 - T – zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s.  
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
Jirkov a Vinařice plynule navazují na město Chomutov v severovýchodním směru v 
nadmořských výškách 290,00 - 370,00 m n. m. Jedná se město do 20 100 trvale bydlících 
obyvatel, které tvoří s  Chomutovem jeden urbanistický celek (souměstí). Funkčně i 
urbanisticky jsou dále součástí této aglomerace i samostatné  obce Březenec, Jindřišská, 
Červený Hrádek. 
Městem protéká Podkrušnohorský přivaděč a řeka Bílina, které patří do povodí Labe. Město 
se rozkládá na rozhraní Podkrušnohorské pánve a Krušných hor. Dominantou celé 
aglomerace byla hnědouhelná pánev, se kterou je novodobý vývoj měst spjat – hornictví, 
energetika, těžký průmysl, koncentrace obyvatel, hromadná bytová výstavba, špatné životní 
prostředí, devastace krajiny, atd. V současné době došlo k útlumu těžby, energetiky a 
hutnictví. Regenerace a rozvoj sídel má  stanovené hranice z nich se může odvíjet další 
perspektiva území. Na významu získává přírodní hodnota měst, bezprostřední návaznost na 
Krušné hory, aktivity pro cestovní ruch a rekreaci – Kamencové jezero, Otvická jezera, 
Podkrušnohorský park + ZOO, Bezručovo údolí, Červený Hrádek atd.  Dobrým 
předpokladem dalšího rozvoje je technická infrastruktura, průmyslové závody. Z větších 
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průmyslových podniků se zde nachází Preciosa a.s. – výroba bižuterie a zpracování skla a 
dále drobné výrobní provozovny, roztroušené po celém území města. Pro celou aglomeraci 
je charakteristické rozdělení do  funkčních celků: centrální zóna Chomutova, historické jádro 
Jirkova s dominantou Červeného Hrádku na východě, rekreační zóna Podkrušnohorského 
parku, Kamencového jezera a Otvických rybníků,  na západě prostor doplňuje zóna s výrobní 
a hlavně obytnou funkcí. Význam Jirkova je dán hodnotou historického jádra a hlavně 
aktivitou Červeného Hrádku  včetně jeho přírodního a rekreačního zázemí. Perspektivní 
plochy pro  rozvoj bydlení jsou uvažovány ve Vinařicích, Jindřišské a venkovském sídle 
Březenec. Do budoucna se předpokládá rozvoj drobného podnikání, občanské vybavenosti, 
vybudování průmyslové zóny a rozšíření rekreační funkce území.  
Krušné hory jsou vyhlášeny za chráněnou oblast přirozené rezervace akumulace vod 
CHOPAV. Hranice zasahují zastavěnou část v Jirkově. 
 
 
VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
 
Jirkov byl původně zásobován z prameniště u obce Boleboř - r. 1912. V šedesátých letech 
byl vybudován skupinový vodovod Chomutov - Jirkov - Kadaň využívající nových přehrad 
Křímov a Jirkov. Po roce 1976 byl uveden do provozu Oblastní vodovod Přísečnice.   
Vodovod v Jirkově (OP-SK.CV.001.30) je rozdělen na střední a dolní tlakové pásmo. Pro 
zástavbu nad městem byl v předstihu postaven vodojem Vinařice (budoucí horní tl. pásmo) 
2000 m3 na max. kótě 443 m n.m, který byl postaven pro navrhovanou, výše položenou 
zástavbu a zatím nemá využití - dnes mimo provoz. 
 
Přiřazení vodojemů k jednotlivým pásmům : 

kubatura v m3 tl. pásmo VDJ max.hl. min.hl. 
Horní tl. pásmo Jirkov - Vinařice   2000 443,00 440,00 
Střední tl. pásmo Jirkov – prací vodojem   400 421,00 419,00 
 Jirkov - UV   7000 407,92 403,00 
Dolní tl. pásmo Jirkov DTP - starý     400 364,18 360,21 
 Jirkov DTP - nový   2000 364,22 359,50 
 

 

Horní tlakové pásmo - Jirkov 
 
Vodojem 2 x 1000 m3 na max. kótě 443 m n.m byl postaven v předstihu pro navrhovanou 
výškovou zástavbu ve Vinařicích. S ohledem na změnu koncepce zástavby je vodojem dnes 
nevyužívaný a ve výhledu značně předimenzovaný. Dnes je vodojem mimo zastavěné území 
města. 
 
 
Střední tlakové pásmo - Jirkov 
 
Střední (dnes horní) tlakové pásmo je zásobeno z vodojemu 2 x 2000 m3 + 2 x 1500 m3 u 
úpravny vody Jirkov (407,92/403,00 m n.m.). Do tohoto tlakového pásma je zařazena část 
centra Jirkova, celé sídliště Jirkov - Vinařice, Nové Ervěnice, sídliště Písečná a dolní část 
sídliště Zahradní.  
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Dolní tlakové pásmo - Jirkov 
 
Dolní tlakové pásmo je napojeno na vodojemy 400 m3 (starý) + 2x1000 m3 (359,50/364,22 m 
n.m. nový). Do tohoto pásma spadá celý střed Jirkova a sídliště Osada. 
Vinařice mají samostatné zásobení pitnou vodou z pracího vodojemu u úpravny vody Jirkov - 
odbočka DN 50. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je povrchový zdroj nekvalitní v parametrech  Al. Hodnoty Ca a Mg 
jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Vodovod je v dobrém technickém stavu a realizován na celý rozsah zástavby. Ve výhledu se 
uvažuje pouze s vybudováním sítí pro novou zástavbu. 
- Rekonstrukce staré rozvodné sítě v částech města se starou zástavbou. 
- Rozšíření stávající vodovodní sítě v částech města podle potřeb vývoje města. Územní 

plán města Jirkova navrhuje dobudování vodovodních sítí pro novou výstavbu ve 
Vinařicích v délce cca 1100 m, mezi Březencem a Kamenným vrchem potrubí DN 150 
v délce 900 m a na východních okrajích města potrubí DN 100 – 150 v délce 2150 m. 

- Rekonstrukce řadů v ul. Palackého včetně přípojek. 
- Běžná rekonstrukce 1 km/rok   
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Jirkově je vybudovaná jednotná kanalizace (K-CV.042.1-J.C), pouze na sídlišti Vinařice je 
vybudován oddílný systém. Odpadní vody z celého Jirkova jsou odváděny na ČOV Jirkov. 
Stávající odvedení splašků je gravitační  kmenovým sběračem A, sběrači  B, D a rozsáhlou 
uliční sítí kanalizačních stok. Značení kanalizační sítě je převzato z podkladů provozovatele, 
podle provozního řádu.   
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Na ČOV Jirkov jsou dále přiváděny odpadní vody z části Chomutova, Otvic (čerpání), 
Březence a splaškové vody ze závodu Preciosa a.s. (čerpání)  a z drobných průmyslových 
provozů. 
Pro oddělení dešťových vod jsou na stokách osazeny celkem 3 oddělovací komory. 
Kanalizační systém je rozdělen do tří kanalizačních povodí sběračů  A, B, C.  
Sběrač A odvádí na ČOV Jirkov odpadní vody ze sběrače B, D a z  části sídliště Nové 
Ervěnice.  
Sběrač AI - odvádí splaškové vody ze sídliště Nové Ervěnice a z Nového Březence. Je 
napojen na sběrač A v ulici Chomutovské. Na sběrači je 1 oddělovací komora.  Sběrač byl 
vybudován v roce 1978.  
Sběrač B odvádí odpadní vody ze sídliště Osada a Vinařice I. Na kmenovém sběrači je 1 
oddělovací komora s oddělením do řeky Bíliny.  
Sběrač C - odvádí splaškové vody ze sídlišť - Zátiší, části Vinařice I, Vinařice II a je napojen 
na sběrač B v ulici U dubu. Sběrač byl vybudován v roce 1977.  
Sběrač D - odvádí odpadní vody z Chomutova ze sídlišť Kamenná, Zahradní, Písečná. Na 
kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora s oddělením do potoka, který je zaústěn do 
Zaječické retenční nádrže. Sběrač byl vybudován v roce 1978.  
Sběrače DI, DII - odvádí odpadní vody ze sídlišť Zahradní a Písečná. Sběrače byly 
vybudovány v roce 1982.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 88% obyvatel. 12% obyvatel odvádí odpadní vody do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Jirkov. Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

 
Největším producentem průmyslových vod je závod Preciosa, a.s. Jirkov 
Splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné kanalizace - cca  2100 m3/měsíc. 
Průmyslové odpadní vody jsou vedeny na vlastní ČOV (70% recirkulace), 30% předčištěných 
vod je vypouštěno do Bíliny - cca 11000 m3/měsíc. 
 

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou  kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky 
Bíliny a v sídlišti Vinařice je vybudovaná oddílná kanalizace s odvedením dešťových vod do 
přivaděče povrchových vod (Podkrušnohorský přivaděč). 
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 27.9.1993 pod č.j.: RŽP-III-51/93  

CHSK cr BSK5 NL N-NH4+ Nanorg. Pc 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
125 130 35 40 30 35 30 30 - - 8 8 

Platnost rozhodnutí je do 31.12.2007.      
 
ČOV Jirkov byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1991 a do trvalého provozu v roce 
1993. Čistírna je mechanicko – biologická s primární sedimentací, s biologií s aktivací 
s povrchovými aerátory a separací kalu v podélných odsávaných nádržích a s kalovým 
hospodářstvím s mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů. ČOV je vybavena 
sítopásovým lisem pro odvodnění vyhnilého kalu. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky 
Bíliny. 
ČOV slouží k čištění odpadních vod z Chomutova ze sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, 
sídliště Písečná a části sídliště Březenecká, z celého Jirkova a z Otvic. Většina strojně 
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technologického vybavení je na pokraji své životnosti a morálně zastaralá, provzdušňovací 
zařízení a vyklízení kalu z dosazovacích nádrží je s nevyhovujícím výkonem.  
 
Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV 129 l/s, 11 189 m3/den 
Skutečný přítok rok 1998      90 l/s,   7 380 m3/den    
Projektovaný ekvivalent osob   31 000  EO 
Skutečné napojení EO rok 1998  36 000  EO (obyvatelé 35 300) 
BSK5 projektováno     1 911 kg /den 
BSK5 skutečnost rok 1998    3 048 kg /den 
NL (veškeré) projektováno    1 705 kg/den 
NL (veškeré) skutečnost rok 1998   1 609 kg/den 
 
Hlavními objekty čistírny odpadních vod jsou: 
Hrubé předčištění  
Uvnitř areálu ČOV Jirkov jsou na přítokovém žlabu osazeny hrubé ručně stírané česle a 
typový lapák štěrku. Za lapákem štěrku jsou odpadní vody vedeny v kanále do česlovny. 
Z hrubého předčištění jsou odpadní vody vedeny na podélný zdvojený provzdušňovaný 
lapák písku o devíti sekcích. 
 
Biologické čištění 
Sdružený objekt biologického čištění je tvořen dvojlinkou usazovacích nádrží šířky 12 m, 
aktivačních nádrží a dosazovacími nádržemi, jímky surového kalu a čerpací jímky. Mezi 
linkami je suchý kolektor. Objekt má půdorysné rozměry 124,4 x 29,2 m.  
 
Kalové hospodářství  
Počátkem roku 1997 byl změněn režim zahušťování kalu a bylo uvedeno do provozu 
separátní gravitační zahušťování přebytečného aktivovaného kalu. Přebytečný aktivovaný 
kal je čerpán z potrubí vratného kalu dle stanoveného časového režimu střídavě vždy 
do jedné ze dvou stávajících zahušťovacích nádrží o objemu 163,7 m3. Anaerobní 
zpracování kalu je řešeno dvoustupňově v typovém provedení 80. let. Anaerobní reaktor I. 
stupně má ∅ 10 m a užitný objem 1130 m3.  Druhý stupeň tvoří otevřená uskladňovací nádrž 
rovněž o ∅ 10 m a užitném objemu cca 1100 m3. 
Vyrobený bioplyn je akumulován v atypickém mokrém plynojemu se šroubovým vedením 
∅ 20 m a objemu 1500 m3, který je pro reálnou produkci bioplynu značně předimenzován. 
K odvodnění vyhnilého kalu je instalován sítopásový lis CENED 1500 o výkonu 9 -12 m3/h. 
Roztok flokulantu je připravován v samostatné jednotce sestávající ze 3 nádrží 
(2 rozpouštěcí + 1 ředící). Jako rezerva jsou na ČOV kalová pole. 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství a částečně odvážen na skládku.  

××××× 

 
Celá stávající zástavba je napojena na veřejnou kanalizaci a je nutná pouze dostavba 
kanalizačních sítí pro nově navrhovanou zástavbu podle potřeb města a rekonstrukce.  
- Územní plán města Jirkova navrhuje dobudování kanalizační sítě pro napojení lokalit pro 

novou výstavbu pod Březencem - DN 300 v délce 1050 m a ve Vinařicích - DN 300 
v délce 900 m, Kamenný vrch – sever – DN 300 v délce 470 m, do uvažované 
průmyslové zóny v jihovýchodní části města v délce 1500 m, do míst nové výstavby na 
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severovýchodě města 800 m a  přivedení odpadních vod z Červeného Hrádku v délce 
350 m.  

- Řada stok si vyžádá rekonstrukce např. zkapacitnit stoku v ul. Palackého a v ul. 
Vinařské.   

- Běžné rekonstrukce - 0,5 km/rok. 
   
Rekonstrukce ČOV Jirkov byla zařazena do projektu ISPA - No.2001/CZ/16/P/PE/004, který 
bude realizován v letech 2004 – 2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.  
V rámci této rekonstrukce nebude provedena rekonstrukce vyhnívacích nádrží, plynového a 
tepelného hospodářství, které bude nutné řešit následně v další etapě. 
Stávající klasická aktivace bude upravena na zónový systém R-S-D-N, umožňující biologické 
odstraňování N a částečně P a potlačující rozvoj vláknitých forem mikroorganismů 
v aktivovaném kalu. Regenerace a nitrifikace budou provzdušňovány pneumaticky s použitím 
jemnobublinných aerátorů. Na začátku aktivace jsou navrženy v každé nádrži 2 anox. 
selektory. Selektory a denitrifikace budou míchány pomocí mechanických míchadel a 
zároveň denitrifikace bude trvale vystrojena jemnobublinnou aerací, která se využije jak 
v průběhu rekonstrukce ČOV, tak při nepříznivých teplotních podmínkách. Interní recirkulace 
z konce nitrifikace bude vedena vnitřkem aktivace a bude alternativně zaústěna do selektorů 
i do denitrifikace s možností uzavírání. V koncové části nitrifikace bude nornou stěnou 
vyčleněn prostor, který bude sloužit jako odplyňovací zóna. Chemická eliminace fosforu je 
navržena dávkováním síranu železitého alternativně za usazovací nádrže a před dosazovací 
nádrže. Stávající podélné odsávané dosazovací nádrže budou upraveny pro vyklízení 
řetězovými shrabováky. Na odtoku z ČOV bude osazen bubnový mikrosítový filtr pro 
zajištění stabilního odtoku z ČOV. 
Hrubé předčištění bude doplněno o strojně stírané hrubé česle osazené v přítokovém žlabu, 
velmi jemné strojně stírané česle v česlovně, separátor písku a upraveny hladiny v lapáku 
písku a zajištěno stejné dávkování odpadní vody do obou čistírenských linek. 
Usazovací nádrže budou zkráceny a doplněny rozdělovacím žlabem a sdruženým žlabem 
pro odlehčování dešťových přítoků. Získaný objem bude využit pro aktivaci. Pro zvětšení 
objemu aktivace bude vřazeno před denitrifikace mezičerpání, kterým se v biologické částí 
zvýší hladina o 0,3 m.  
V kalovém hospodářství je navrženo strojní zahušťování přebytečného kalu na odstředivce. 
Stávající gravitační zahušťovací nádrže budou využity jako homogenizace před odvodněním 
a stávající pásový lis bude nahrazen odstředivkou.  
 
Kapacity: 
ČOV pro 40 333 EO  
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 3 487 173,5 m3/r 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 9553,9 m3/d 
maximální denní přítok na ČOV:  11 583,2 m3/d 
přítok na ČOV za deště:   607 l/s 
maximální přítok při dešti na UN:  550 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:  250 l/s 
přiváděné znečištění:             2420 kg BSK5/d 

4878,3 kgCHSK/d                                                           
2470,6 kg NL/d 

      409,5 kg Nc/d 
      72,9 kg Pc/d 
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Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu: 
Počet EO 40 333 
 

 

Přítok 
na ČOV 

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

Směrnice 
rady 

91/271/EHS 

 mg/l mg/l  mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
  průměr max   p  m p  m   
BSK5 253,3 6,0 11,0 97,6 20 40 20 40 25
CHSK 510,6 40,0 65,0 92,2 90 130 90 130 125
NL 258,6 4,0 8,0 98,5 20 40 25 50 35
N-NH4 27,9 1,5 3,0 94,6 10/15 20/30 - - -
Ncelk 42,9 15,0 20,0 65,0 nest. nest. 15 20 15
Nanorg 32,2 12,0 17,0 62,7 20/25 30/40 nest. nest. nest.
Pcelk 7,6 2,0 3,0 73,7 3 6 2 6 2

 
Následná etapa řešení rekonstrukce ČOV: 
V rámci rekonstrukce je navržen dvoustupňový systém anaerobní stabilizace kalu se 
zakrytým I° i II° VN včetně záměny stupňů. S tím souvisí úprava stávajících objektů 
vyhnívací a uskladňovací nádrže, strojovny vyhnívání a jejich nové technologické vystrojení.  
Součástí rekonstrukce plynového hospodářství je osazení nového dvoumembránového 
plynojemu na samostatné betonové desce, hořáku zbytkového bioplynu a vybavení  
strojovny plynojemu. Pro dosažení bezpečné provozní hodnoty tlaku bioplynu u spotřebičů je 
navržen ve strojovně plynojemu zvyšovací ventilátor tlaku. Součástí provozního souboru jsou 
i všechny rozvody bioplynu nad zemí. 
Pro zabezpečení tepelných potřeb čistírny jsou navrženy 3 ks plynových kotlů v sestavě: 
2 ks kotel pro spalování bioplynu 
1 ks kotel pro spalování zemního plynu 
Přívodní potrubí plynu bude vybaveno elektroarmaturami, splňující vazbu na bezpečnostní 
detekční systém v kotelně. Pro zajištění tlakové nezávislosti okruhů zdroje tepla a spotřeby 
jsou odděleny hydraulickou spojkou. Vlastní topné okruhy budou rozděleny na okruh ohřevu 
kalu a vytápění strojovny vyhnívacích nádrží, okruh vytápění administrativní budovy, okruh 
vytápění objektů ČOV, okruh vytápění velína a okruh ohřevu teplé a užitkové vody. 
Nevyhovující systém doplňování topné vody bude nahrazen bezexpanzním doplňovacím 
systémem. Všechny úpravy budou provedeny v prostoru stávající kotelny. 
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 CZ042.3503.4203.0052 Jirkov 
  .0052.02 Březenec 
 

identifikační číslo obce  006080 
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. Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z roku 1996 – zpracovatel Urbanistický 

ateliér – Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jirkov - Březenec leží na východě od Jirkova v nadmořských výškách 
350,00 - 410,00 m n.m. Jedná se o obec do 470 trvale bydlících obyvatel. Zástavba z 
rodinných domů podél místní komunikace je rozptýlená. Pod obcí protéká Březenecký potok, 
který náleží do povodí Ohře, území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Na území obce se 
nacházejí vodní nádrže o rozloze 0,014 ha a 0,012 ha. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu z vodojemu Březenec 2x4000 m3 (434,98/ 
429,51 m n.m.) potrubím DN 150 (horní pásmo). Dolní část obce (dolní pásmo) je zásobena 
z vodovodní sítě Jirkova potrubím DN 100 (OP-SK.CV.001.31). Rozvod po obci DN 100. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v dobrém stavu a bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Březenci je vybudovaná nová splašková kanalizace (K-CV.042.2-S.C) dokončená v roce 
2002, kterou jsou odváděny splašky na ČOV Jirkov. Na tuto kanalizaci je v současné době 
napojeno 7% obyvatel, 3% odpadních vod je likvidováno v MČOV s odtokem do kanalizace. 
Většina obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod – 25%, do 
septiků se vsakováním 35% a 30% do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice – 
7,5 km.  
Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
V obci se nachází ještě jedna ČOV s kanalizací (K-CV.047-S.C). Areál výstavby RD Březový 
Vrch – vlastní ČOV, dále areál výstavby RD Strážiště, kde má každý RD svou vlastní 
domovní ČOV, vyčištěné vody svedené společnou dešťovou kanalizací do vodoteče. Není ve 
správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a v majetku SVS a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací,  příkopy a propustky do vodotečí. 
 

××××× 

Postupné připojování obyvatel na novou kanalizaci. Místní ČOV je navržena ÚP ke zrušení. 
Stávající kanalizace bude přepojena potrubím DN 300 v délce 100 m na kanalizaci sídliště 
Kamenná. 



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

 

 CZ042.3503.4203.0052 Jirkov 
  .0052.03 Červený Hrádek 
 

identifikační číslo obce  006087 
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. Urbanistická studie obce  Červený Hrádek, zpracovaná v roce 1997 – Ing. arch. J. 

Pachner 
8. Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z roku 1996 – zpracovatel Urbanistický 

ateliér – Ing. arch. P. Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jirkov - Červený Hrádek leží v severní části Jirkova v nadmořských výškách 
335,00 - 360,00m n.m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel. Zástavba 
rodinnými domy je převážně soustředěná. Obcí protéká řeka Bílina, území náleží do 
CHOPAV Krušné hory a povodí Labe. Na území obce se nachází zámek s parkem ze 16. 
století  a koupaliště s kempem. Sídlí zde firma Sady a školky Jirkov – pěstitelská činnost. 
Rozvoj obce se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Červený Hrádek je napojen na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.33) se zdrojem v 
prameništi Pyšná, přes vodojem Drmaly 360 m3 (402,08/398,34 m n.m.) a odtud potrubím 
DN 100 do obce. Rozvody po obci DN 80. Pod zámeckým areálem je umístěna ČS, která 
umožňuje zásobování zámku pitnou vodou. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je vybudován na celý rozsah zástavby. Uvažuje se s postupnou rekonstrukcí řadů v 
celé obci. Případná výhledová  výstavba pod obcí bude napojena na stávající vodovod. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci byla v roce 2001 vybudována oddílná kanalizační síť (K-CV.043-S.C), kterou jsou 
odváděny splašky na ČOV Červený Hrádek pod Novomlýnským rybníkem. Na tuto kanalizaci 
je napojeno 83% obyvatel, 17% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek 
s odvozem na ČOV Údlice. Zámek je napojen na kanalizaci pod severním svahem a pomocí 
přečerpací stanice jsou splašky výtlakem DN 40 odváděny do splaškové kanalizace v 
Jirkovské ulici. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 3.5.1993 pod č.j.: RZVH-vod.155/93  
Limity:Q = 11 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
140 - 50 - 50 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
ČOV typ VHS I – balená, mechanicko - biologická ČOV, na přítoku ruční česle. Projektovaná 
kapacita je 340 EO a Q=11 000 m3/rok. 
 
Skutečné parametry: 
16 EO  
Q = 0,126 l/s = 3 969 m3/r 
Přítok:  CHSK = 157 mg/l 
  BSK5 = 89 mg/l 
  NL = 67 mg/l 
  N-NH4 = 24 mg/l 
  Pcelk = 6,3 mg/l 
Odtok:  CHSK = 82 mg/l 
  BSK5 = 25 mg/l 
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  NL = 16,9 mg/l 
  N-NH4 = 2,5 mg/l 
  Pcelk = 3,1 mg/l 
 
Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Jirkov. Odpad z ČOV je zaústěn do Nivského 
potoka. 
Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
Dešťové vody odtékají částečně oddílnou kanalizací a systémem příkopů a propustí do 
místních vodotečí. 
 
 

××××× 

Stávající ČOV bude zrušena a odpadní vody z celé obce budou odvedeny na ČOV Jirkov 
potrubím DN 300 v délce 350 m. 
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 CZ042.3503.4203.0052 Jirkov 
  .0052.04 Jindřišská 
 

identifikační číslo obce  006083 
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 sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z roku 1996 – zpracovatel Urbanistický 

ateliér – Ing. arch. P. Ponča 
7. 2. Změna územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov z 09/2001 – zpracovatel 

Ing. arch. P. Ponča   

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jirkov - Jindřišská leží severovýchodně od Jirkova v nadmořských výškách 
530,00 - 540,00 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 14 rekreačními 
objekty. Zástavba z rodinných domů je soustředěná. Obec náleží do povodí Ohře a leží v 
CHOPAV Krušné hory. 
Rozvoj obce se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Jindřišská je zásobena vodou z prameniště Svahová přes přerušovací komoru Farský vrch 
(kóta max.hl.738,00 m n.m.)  potrubím DN 80 a další přerušovací komoru Jindřišská 20 m3, 
(kóta max. hl. 355,00m n.m.) do obce (OP-SK.CV.001.32). Rozvody v obci jsou DN 80. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Jindřišské není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně 
v septicích se vsakem – 50% a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice (11 km) 
– 50% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.  

××××× 

V Jindřišské se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Navrhujeme 
řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní 
mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Jirkov. 
Výstavba RD dle ÚP je podmíněna realizací splaškové kanalizace a lokální ČOV. 



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

 

 CZ042.3503.4203.0053 Kalek 
  .0053.01 Kalek 
 

identifikační číslo obce  006211 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie z roku 1995, zpracovatel  AGREKOS, s.r.o., Chomutov  
7. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Horská obec Kalek leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 680 - 715 m 
n.m., při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o obec do 80 trvale 
bydlících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty 
je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká Bílý potok - se zrušenými náhony a potůček 
Lužnice se soustavou tří rybníčků nad pilou, který se vlévá do Načetínského potoka a dále 
teče do Německa. Nad obcí je Kalský rybník, z něhož vytéká další náhon a prochází západní 
části obce. Území náleží do povodí řeky Zschopau (Flöha) a zasahuje do CHOPAV Krušné 
hory. Na území obce je minimum podnikatelských aktivit (drobná dřevovýroba) závod 
Krušnohorské lesy a.s. – pila. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti 
turistickém ruchu a individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z místního vodovodu, kde zdrojem pitné vody jsou 2 studny. Voda je 
svedena do obce přímo, bez akumulace. Rozvody po obci jsou PE DN 80 (M-CV.022). Na 
vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

V Kalku je vodovodní síť ve špatném technickém stavu. Je nutná celková rekonstrukce 
vodovodu, vybudování odradonovací stanice a dobudování akumulace o velikosti 50 m3 – do 
r. 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Kalek nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v 
lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 19 km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V obci se  uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod a jejich pravidelné 
vyvážení. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0053 Kalek 
  .0053.02 Jindřichova Ves 
 

identifikační číslo obce  040795 
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. Urbanistická studie z roku 1995, zpracovatel  AGREKOS, s.r.o., Chomutov  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kalek - Jindřichova Ves leží severozápadně od Chomutova v nadmořských 
výškách 750 - 755 m n.m. při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o 
horskou obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 12 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými 
domy ulicovitého typu a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká 
vodní náhon a potok se zaústěním do Načetínského potoka a dále teče do Německa. Území 
náleží do povodí řeky Zschopau a CHOPAV Krušné hory. Do budoucna lze předpokládat 
mírný rozvoj hlavně v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.023.2). Zdrojem pitné vody pro Jindřichovu 
Ves je 1 studna v Načetíně (2l/s).  Rozvody po obci jsou PE DN 100 a 80. Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 

××××× 

Vodovod je ve špatném technickém stavu, je nutná jeho celková rekonstrukce, dobudování 
akumulace o velikosti 50 m3 a vybudování odradonovací stanice – viz Načetín. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Jindřichova Ves nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou 
likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice  
– 21km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V obci se  uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod a jejich pravidelné 
vyvážení. Jedná se o obec s malým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0053 Kalek 
  .0053.03 Načetín 
 

identifikační číslo obce  006212 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie z roku 1995, zpracovatel  AGREKOS, s.r.o., Chomutov  
7. Regionální plán implementace Ústeckého kraje 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kalek - Načetín leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 
738 - 748 m n.m. při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o horskou 
obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 33 rekreačními objekty. Řadová zástavba rodinnými 
domy a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká Načetínský potok, 
na kterém je soustava rybníků (Červený a Načetínský), náleží do povodí řeky Zschopau, 
zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Nachází se zde Národní přírodní rezervace 
Novodomské rašeliniště. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti 
turistického ruchu a individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.023.1). Zdrojem pitné vody pro Načetín je 
1 studna (2l/s). Rozvody po obci jsou PE DN 80. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
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××××× 

Vodovod je ve špatném technickém stavu, je nutná jeho celková rekonstrukce, dobudování 
akumulace o velikosti 50 m3 a vybudování odradonovací stanice. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Načetín nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány 
v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 21,5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V obci se  uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod (žumpy) a jejich 
pravidelné vyvážení. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.01 Křimov 
 

identifikační číslo obce  007622 
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 – Environment Commerce s.r.o. 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 717 - 733 m n.m. Jedná se o 
obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 3 ubytovacími zařízeními (20 lůžek). Zástavba 
soliterních rodinných domů je soustředěná. Obcí prochází rozvodnice mezi povodím Hutné a 
Křimovského potoka. Převážná část Křimova náleží do povodí Ohře - Křimovský potok, na 
kterém je zhruba 1,5 km pod obcí přehrada, sloužící jako zdroj pitné vody. Ochranné pásmo 
CHOPAV Krušné hory, povodí vodárenského toku – Křimovský potok. Celá zástavba obce 
leží ve III. ochranném pásmu vodního zdroje. Hranice II. ochranného pásma  sleduje trať ČD 
na severním okraji Křimova, v jeho pásmu se nalézá nádraží Křimov a současná trasa 
komunikace I/7. 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný 
rozvoj.  
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Křimov je zásobena ze skupinového vodovodu (SK-CV.014.1) přes vodojem Nová Ves 
2 x 150 m3 (766,70/780,00 m n.m.) přiváděcím řadem PVC 200 (dolní tlakové pásmo VDJ 
Nová Ves). Zdrojem vody je jímací studna B1 – 0,6 l/s a jímací studna  B2 se třemi zářezy - 
vydatnost 2,5 l/s. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Stávající rozvody tohoto pásma zůstanou zachovány beze změny. Kvalita zdroje je 
vyhovující, ale kapacita je v dnešní době nedostatečná. V současné době se zpracovává 
Územní plán obce Křimov, kde bude zásobování pitnou vodou řešeno. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci byla vybudována  v letech 1991 - 1995 splašková kanalizace (K-CV.012-S.C) DN 300, 
včetně přípojek. Kanalizace je zaústěna na ČOV typu BC - 100. Na kanalizaci je napojeno 
51% obyvatel, 29% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových 
vod, 15 % do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 11,5 km a 5% obyvatel 
likviduje splaškové vody v MČOV. Kanalizace je v majetku a provozu obce Křimov, majitelem 
ČOV je obec Křimov a  provozovatelem je Environment Commerce s.r.o. 
 
Rozhodnutí RŽP Chomutov, čj. RŽP-III-6389/98/175 ze dne 13.11.1998 
Limity rozhodnutí: 
Q max= 1,0 l/s,  460 m3/měsíc, 5500 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
35 - 16 - 25 - - - - - - - 

(Nové rozhodnutí vydáno v r. 2003 – limity shodné) 
 
Čistírna ENVIROTECH 250 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s terciárním 
dočištěním na pevném nosiči, s aerobní stabilizací kalu.  
Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným 
procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4 
sekcí.  Terciární čistící systém  je umístěn po obvodu betonového pláště v plastovém 
vodotěsném vaku. Je prováděno na pevném nosiči, který je vybaven vrchním rozvodným a 
spodním sběrným drenážním systémem. Ze sběrné šachty je přečištěná odpadní voda 
odváděna do potoka. 
Stabilizovaný kal je odvážen na ČOV Údlice k dalšímu zpracování.  
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Projektované parametry na přítoku: 
Počet EO 250 
Q24 =  38 m3/d 0,4 l/s 
CHSK =     30 kg/d 
BSK5 =     15 kg/d 
NL =  14 kg/d 
 
Skutečnost v roce 2003 na přítoku: 
Počet EO do 100   
Q24 = není průtokoměr odhadem cca 6-8 m3/d 
BSK5 = 51,9 mg/l     
NL = 730 mg/l  
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místních vodotečí 
nebo vsakovány do terénu. 

××××× 

Jelikož není využita kapacita stávající ČOV bude realizován kanalizační přivaděč DN 300, dl. 
cca 700 m z jižní části obce. Toto řešení není v souladu s ÚP, kde je navrhována další ČOV.  
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.02 Celná 
 

identifikační číslo obce  040799 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov - Celná leží severozápadně od Chomutova. v nadmořské výšce 736 
- 744 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními objekty a  
ubytovacími zařízeními (18 lůžek). Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná 
podél komunikace. Obec náleží do povodí Ohře (Prunéřovský potok) a zasahuje do 
CHOPAV Krušné hory a do Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka. K obci náleží i 
rybník o rozloze 0,04 ha. Do budoucna lze předpokládat pouze rekreační osadu s mírným 
rozvojem. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování  pouze vlastními studnami. 

××××× 

Do budoucna se s novým vodovodním řadem nepočítá. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

Celná nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek - 100% obyvatel s odvozem na pole.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 
 

××××× 

V Celné se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o 
rozptýlenou zástavbu s malým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 



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

                  
 

                                                                                                Změna 2009   
 

 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.03 Domina 
 

identifikační číslo obce  007620 
kód obce    00003 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 
 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 
5. Žádost obce Křímov o změnu PRVKUK.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov - Domina leží severozápadně od Chomutova na silnici I/7 Chomutov 
- Křimov v nadmořské výšce  630 - 666 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících 
obyvatel. Zástavba je soustředěná podél silnice, po okraji rozptýlená. Území náleží do 
povodí Ohře a do CHOPAV Krušné hory. Do budoucna, po vybudování mezinárodní 
komunikace mimo okolí Dominy, lze předpokládat spíše rekreační sídlo s převahou 
přechodného bydlení.   
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní. 

××××× 

V současné době se zpracovává Územní plán obce Křimov, kde bude řešeno zásobování 
obyvatel pitnou vodou z místního zdroje.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Domina nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny 
do bezodtokových jímek – 40% obyvatel s odvozem na pole a 60% odvádí splaškové vody 
do septiků se vsakováním.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu. 
 

××××× 

V Domině se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s nízkým počtem stálých obyvatel. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních 
vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 
V obci Domina je navržena gravitační kanalizace DN 250 v celkové délce 1 233 m, která 
přímo navazuje na kanalizaci v Krásné Lípě. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.04 Krásná Lípa 
 

identifikační číslo obce  007621 
kód obce    00004 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 
4. Žádost obce Křímov o změnu PRVKUK.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov – Krásná Lípa leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 580 
– 605 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými 
rodinnými domky je rozptýlená. Území náleží do povodí Ohře, zasahuje do CHOPAV Krušné 
hory. Do budoucna, po vybudování mezinárodní komunikace mimo okolí Krásné Lípy, lze 
předpokládat mírný nárůst stálých obyvatel i možnost rekreace, vzhledem k blízkosti 
Chomutova. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.  

××××× 

V současné době se zpracovává Územní plán obce Křimov, kde bude řešeno zásobování 
obyvatel pitnou vodou z místního zdroje.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Krásná Lípa nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou 
odváděny do bezodtokových jímek - 50% obyvatel s odvozem na pole a 25% odvádí 
splaškové vody do septiků se vsakováním a 25% odvádí splaškové vody do septiků 
s odtokem do povrchových vod.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu. 

××××× 

V Krásné Lípě se  uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 
V obci Krásná Lípa je navržena gravitační kanalizace DN 250 v celkové délce 960 m, která je 
zakončena novou mechanicko-biologickou ČOV pro 200 EO se zaústěním do bezejmenného 
levostranného přítoku Hačky. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.05 Menhartice 
 

identifikační číslo obce  007625 
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. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov – Menhartice leží severozápadně od Chomutova na silnici I/7 
Chomutov - Křimov v nadmořské výšce 725 m n.m. Jedná se o zaniklou obec. Územím 
protéká Menhartický potok, který  náleží do povodí Ohře, nachází se v CHOPAV Krušné hory 
a v ochranném pásmu vodního zdroje. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Bez vodovodu. 

××××× 

Bez vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Bez obyvatel. 
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Bez kanalizace. 

××××× 

Bez kanalizace. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.06 Nebovazy 
 

identifikační číslo obce  007626 
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. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov - Nebovazy leží západně od Chomutova v nadmořské výšce  673 - 
676 m n.m. Jedná se o obec s nulovým počtem  trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními 
objekty. Území náleží do povodí Ohře (Hutná), zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Do 
budoucna může sloužit jako rekreační osada. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Není vybudovaná vodovodní síť. 

××××× 

V Nebovazech se neuvažuje s vodovodem. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

Není vybudovaná kanalizační síť. 

××××× 

V Nebovazech se neuvažuje s kanalizací. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.07 Stráž 
 

identifikační číslo obce  007627 
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. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997 zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov - Stráž leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce  725 
- 730 m n.m. Jedná se o obec s nulovým počtem trvale bydlících obyvatel a s1 rekreačním 
objektem. Území náleží do povodí Ohře, do CHOPAV Krušné hory a do ochranného pásma 
vodního zdroje. Do budoucna lze předpokládat spíše rekreační sídlo.   
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Bez vodovodu. 

××××× 

Bez vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Bez kanalizace. 

××××× 

Bez kanalizace. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.08 Strážky 
 

identifikační číslo obce  007623 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov - Strážky leží severozápadně od Chomutova na silnici I/7 Chomutov 
- Křímov v nadmořské výšce  660 - 670 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících 
obyvatel. Zástavba z obytných domů je rozptýlená. Území náleží do povodí Ohře a CHOPAV 
Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna, po vybudování 
mezinárodní komunikace mimo okolí Strážek, lze předpokládat spíše rekreační sídlo s 
převahou přechodného bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní. 

××××× 

V současné době se zpracovává Územní plán obce Křimov, kde bude řešeno zásobování 
obyvatel pitnou vodou z místního zdroje.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 
50% obyvatel s odvozem na pole a 50% v septicích s odtokem do povrchových vod. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu. 
 

××××× 

Ve Strážkách se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o 
území s nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0054 Křimov 
  .0054.09 Suchdol 
 

identifikační číslo obce  007624 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Křimov z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křimov - Suchdol leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce  
660 - 680 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 50 rekreačními objekty. 
Zástavba je rozptýlená, převážně rekreační chaty. Území náleží do povodí Ohře, do 
CHOPAV Krušné hory a Přírodního parku Bezručovo údolí. Počet trvale žijících obyvatel 
bude stagnovat. Do budoucna lze předpokládat spíše rekreační sídlo s převahou 
přechodného bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní. 

××××× 

V Suchdole se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území 
s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a nízký počet stálých obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Suchdole není vybudovaná soustavná kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek - 100% obyvatel s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.  

××××× 

I nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s 
nízkým počtem stálých obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0055 Málkov 
  .0055.01 Málkov 
 

identifikační číslo obce  009101 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Málkov  z  roku 1998 – zpracovává se nové zadání ÚP, 

Architektonický atelier Praha - Ing. arch. L. Komrska 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořských výškách 390 - 
410 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel s 1 penzionem (20 lůžek). 
Zástavba rodinných a nízkopodlažních domů je rozptýlená a je dělena komunikací E 13. Na 
území obce se nacházejí komplexy zemědělské výroby, ovocné sady a objekty báňského 
průmyslu. Územím protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře a jižní částí obce 
prochází průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny. Na jih od obce se rozkládá velkolom Dolu 
Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. Severní část obce spadá do CHOPAV Krušné hory. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce – výstavba 20 obecních RD  a individuální výstavba cca 
20 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována pitnou vodou jednak z hlavního přivaděče DN 800 oblastního vodovodu 
z VD Přísečnice odbočkou DN 125 do VDJ Málkov 150 m3 (431,25/427,75 m n.m.) - HTP - 
část obce nad silnicí (OP-M.CV.004.1). 
Část obce pod silnicí je napojena na přivaděč DN 500 Chomutov – Jirkov - Kadaň - DTP – 
(OP-M.CV.004.2) 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních 
problémů. 
V místech předpokládané výstavby dle urbanistické studie by došlo k prodloužení stávajících 
řadů potrubím DN 100 v délce cca 300 m. Realizace po roce 2015. 
 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Obec Málkov má nově vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.005-S.C) z PVC DN 250, 
300. Odpadní vody z jedné větve kanalizační sítě jsou na ČOV čerpány. Výtlak splašků z 
potrubí PVC DN 80 a OC 80. Kanalizace je ukončena novou čistírnou odpadních vod.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Limity: Q = 18 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 50 - 40 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
  
Splaškové vody z jedné větve kanalizační sítě jsou na ČOV čerpány. Kanalizace je 
ukončena novou čistírnou odpadních vod CNP 70 – plastová pro 540 EO.  
Projektované parametry: 
Q = 1,6 l/s = 49 129 m3/rok 
EO 540 
Přítok:  BSK5 = 380 mg/l 
  NL = 348 mg/l 
Odtok:  BSK5 =  30 mg/l 
  NL = 30 mg/l 
Skutečné parametry: 
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EO 136 
Q = 0,337 l/s = 10 629m3/r 
Přítok:  CHSK = 455 mg/l 
  BSK5 = 280 mg/l 
  NL = 22 mg/l 
  N-NH4 = 51 mg/l 
  Pcelk = 9,2 mg/l 
Odtok:  CHSK = 56 mg/l 
  BSK5 = 14,9 mg/l 
  NL = 18,8 mg/l 
  N-NH4 = 21 mg/l 
  Pcelk = 2,8 mg/l 
 
Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97% obyvatel. 3% obyvatel odvádí splaškové vody do 
MČOV se vsakováním. 
Kanalizace i ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.     
Dešťové vody odtékají po terénu a systémem příkopů a propustí přímo do místní vodoteče. 

××××× 

Kanalizace je nová z roku 1998. Na ČOV Málkov je nutná dostavba dosazovací nádrže a 
zkapacitnění kalojemu. Prodloužení stávající kanalizační sítě do míst nové zástavby 
potrubím DN 300 v délce  720 m. 
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 CZ042.3503.4203.0055 Málkov 
  .0055.02 Lideň 
 

identifikační číslo obce  009602 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Málkov  z  roku 1998 – zpracovává se nové zadání ÚP, 

Architektonický atelier Praha - Ing. arch. L. Komrska 
4. Vodovod Lideň – zpracovatel Ing. J. Kesler, Chomutov, Seifertova 4164 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Málkov - Lideň leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v 
nadmořských výškách 660 - 670 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel 
se 13 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačních domů je rozptýlená. Územím 
neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné 
hory. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný 
rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Lideň nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně. 

××××× 

Pro obec je vypracována PD na vybudování vodovodu, který bude napojen na vodovodní síť 
Zelená. V rámci akce bude realizována čerpací šachta, výtlačný řad ocel DN 80 v délce 1950 
m, řad z PE DN 80 délky 500 m a rozvodné řady po obci PE 50 délky 132 m.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Lideň nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v 
lokálních zařízeních – žumpy s odvozem na ČOV Údlice 11 km - 100% obyvatel. 
Dešťové vody odtékají systémem rigolů a příkopů a jsou vsakovány do terénu.  
 

××××× 

V obci Lideň  se  uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. V budoucnu 
obec uvažuje řešit likvidaci splaškových vod pomocí MČOV. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.4203.4203.0055 Málkov 
  .0055.03 Vysoká 
 

identifikační číslo obce  009604 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Málkov z roku 1998 – zpracovává se nové zadání ÚP, 

Architektonický atelier Praha - Ing. arch. L. Komrska 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Málkov - Vysoká leží na západ od Chomutova v nadmořských výškách 666 
- 700 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 39 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domky a rekreačními chalupami je rozptýlená. Územím neprotéká žádná 
registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Do budoucna 
nelze předpokládat výrazný rozvoj. Tento územní celek bude i nadále sloužit pro individuální 
rekreaci. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vysoká je zásobována z místního vodovodu (M-CV.019) s vlastním zdrojem vody 
situovaným severně od obce. Voda ze štoly je svedena gravitačně do vodojemu Vysoká 30 
m3 (710,50/709,00 m n.m.). Rozvody v obci jsou DN 100. Na vodovod je napojeno 100% 
obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
 

××××× 
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Koncepce zásobování pitnou vodou je vyřešena. Stav zařízení, zdroj vody jsou vyhovující, 
vodovodní řady vyžadují rekonstrukci (cca 450 m). Další rozšiřování se nepředpokládá. 
Zásobování všech rekreačních objektů není možné z důvodů výškových poměrů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Vysoká nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou 
likvidovány v lokálních zařízeních – žumpy s odvozem na ČOV Údlice 12 km - 100% 
obyvatel. 
Dešťové vody odtékají systémem rigolů a příkopů a jsou vsakovány do terénu.  
 

××××× 

V obci Vysoká se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. 
V budoucnu obec uvažuje řešit likvidaci splaškových vod pomocí MČOV. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0055 Málkov 
  .0055.04 Zelená 
 

identifikační číslo obce  009103 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Málkov z roku 1998 – zpracovává se nové zadání ÚP, 

Architektonický atelier Praha – Ing. arch. L. Komrska 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Málkov - Zelená leží  západně od Chomutova v nadmořské výšce 355 - 425 
m n.m. Jedná se o obec do 320 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domky je 
soustředěná podél hlavní silnice a dále po okrajích rozptýlená. Je to obec zemědělská - 
ovocné sady, komplex statků. Územím protéká Lideňský potok, který náleží do povodí Ohře. 
V jižní části obce vede průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny. Na jih od obce se rozkládá 
velkolom Dolu Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. V této obci lze předpokládat mírný 
nárůst obyvatel – plánovaná výstavba 30 RD.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována pitnou vodou jednak napojením z hlavního přivaděče DN 800 
oblastního vodovodu z VD Přísečnice odbočkou DN 150  - HTP - část obce nad silnicí  - 
(OP-M.CV.005.1). 
Část obce pod silnicí je napojena na přivaděč DN 500 Chomutov – Jirkov - Kadaň odbočkou 
DN 100 do VDJ Málkov 150 m3 (431,25/427,75 m n.m.) - DTP  - (OP-M.CV.005.2). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, část vodovodu je nutné rekonstruovat – 
30%. Zásobování oblasti  pitnou vodou je vyhovující, pouze v místech nové výstavby by 
došlo k prodloužení stávajících vodovodních řadů potrubím DN 100 v délce 100 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Obec má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci (K-CV.004-S.C) DN 300. Z části 
obce jsou odpadní vody čerpány potrubím DN 80. Kanalizace je ukončena vybudovanou 
balenou ČOV VHS III o kapacitě 345 EO. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 14.6.1993. 
Limity: 
Q = 29 900 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
135 - 35 50 35 40 - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
 
Projektované parametry: 
Q = 28 900 m3/rok 
EO 345 
Přítok:  CHSK = 117,7 mg/l 
  BSK5 = 66,2 mg/l 
  NL = 34,9 mg/l 
Odtok:  CHSK = 24 mg/l 
  BSK5 =  7,2mg/l 
  NL = 11,3 mg/l 
Skutečné parametry: 
EO 104 
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Q = 1,089 l/s = 34337m3/r 
Přítok:  CHSK = 647 mg/l 
  BSK5 = 322 mg/l 
  NL = 318 mg/l 
Odtok:  CHSK = 59 mg/l 
  BSK5 = 29 mg/l 
  NL = 35 mg/l 
 
Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do průmyslového 
přivaděče.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace v majetku SVS a.s., 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody odtékají po terénu a systémem příkopů a propustí přímo do místní vodoteče.   
 
 

××××× 

Kanalizace a ČOV je vyhovující. Kanalizační síť je připravena k prodloužení do míst nové 
bytové výstavby – potrubí DN 300 – 100 m. 
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 CZ042.3503.4203.0056 Místo 
  .0056.01 Místo 
 

identifikační číslo obce  009603 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Místo  z  roku 1998 – zpracovatel Architektonický atelier Praha 

– Ing. arch. L. Komrska (nový Územní plán před schválením) 
8. Úvodní studie – Odkanalizování obcí Místo, Blahuňov a Vysoká Jedle – zpracovatel Ing. 

J. Straka – SINGS Chomutov – z 11/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místo leží  západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořské výšce 560 - 590 m 
n.m. Jedná se o obec do 310 trvale bydlících obyvatel se 17 rekreačními objekty. Zástavba 
venkovskými rodinnými a rekreačními domky je ve středu obce soustředěná, po okrajích 
rozptýlená podél komunikací. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do 
povodí Ohře a leží v Přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka a v CHOPAV Krušné 
hory. Pod obcí je soustava tří vodních ploch (retenční nádrže cca po 0,3 ha). V obci se 
nachází Diagnostický ústav pro děti a mládež, závod Rašelina Soběslav a zemědělský závod 
– pastevectví. Předpokládá se rozvoj obce – výstavba 15 RD, bytového domu – 6 bytů a 
hotelu – 68 lůžek. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z oblastního vodovodu (OP-M.CV.007). Zdrojem vody je vodovodní 
přivaděč z úpravny Hradiště a tři jímací zářezy a zářezy Kralupy svedené do ČS. Odebraná 
voda je čerpaná ČS v Blahuňově výtlačným potrubím DN 200 do vodojemu Místo 2x100 m3 
(622,10/618,63 m n.m.). Odtud je voda gravitací DN 200 svedena do obce. Dalším zdrojem 
vody pro obec jsou tři jímací zářezy odkud je voda svedena potrubím DN 50 do vodojemu 
Místo nad obcí. Rozvody po obci jsou DN 150 a 100. 
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Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH. Hodnoty Ca a Mg jsou dle 
nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.   
 

××××× 

Do míst nové výstavby dle urbanistické studie by došlo k prodloužení stávající vodovodní 
sítě v souběhu s kanalizací potrubím DN 80 v délce cca 1,1 km. Realizace p roce 2015. 
Rekonstrukce potrubí – výměna potrubí AC DN 400 v délce 1,6 km – realizace do roku 2010. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.001-S.C)  DN 300, která je položena v 
celé obci s vyjímkou zástavby podél komunikace na Hasištejn a v okolí kostela (likvidace 
odpadních vod pomocí septiků – 10% obyvatel - zaústěno do jednotné kanalizace). 
Kanalizace je gravitačně svedena do ČOV typu balená VHS, umístěné na jižním okraji areálu 
bývalého statku. ČOV je navržena na 400 EO.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 16.4.1993. 
Limity: Q = 23 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- - 50 - 30 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
 
Projektované parametry: 
EO 400 
Q = 2,7 l/s = 24 820 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 353 mg/l 
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Odtok:  BSK5 =  35,3 mg/l 
Skutečné parametry: 
EO 128 
Q = 0,259 l/s = 8167 m3/r 
Přítok:  CHSK = 573 mg/l 
  BSK5 = 342 mg/l 
  NL = 485 mg/l 
  N-NH4 = 26 mg/l 
  Pcelk = 5,6 mg/l 
Odtok:  CHSK = 44,5 mg/l 
  BSK5 = 12,8 mg/l 
  NL = 29 mg/l 
  N-NH4 = 2,5 mg/l 
  Pcelk = 8,5 mg/l 
 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Potrubí je zaústěno do bezejmenné vodoteče, 
resp. do soustavy tří vodních ploch pod Diagnostickým ústavem a dále do Lužničky. 
Diagnostický ústav pro mládež je vybaven samostatnou ČOV. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 71% obyvatel, zbývající 19% obyvatel odvádí odpadní 
vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice – 13 km. Kanalizace je v majetku 
SVS a.s, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
V obci je zřízena i jednotná kanalizace (K-CV.002-J.N), a to v prostoru silnice III. tř. mezi 
návsí a odbočkou na Hasištejn a dále v komunikaci obce ve směru na Hasištejn. Potrubí DN 
300 je zaústěno do bezejmenné vodoteče, resp. do soustavy tří vodních ploch pod 
Diagnostickým ústavem.  
Dešťové vody odtékají částečně jednotnou kanalizací do místní vodoteče a částečně 
systémem příkopů struh a propustků do terénu. 

××××× 

Stávající kanalizace je z technického hlediska ve vyhovujícím stavu a její další provozování 
si nevyžádá větší investiční náklady. Na ČOV Místo je nutné doplnit kalové silo.  
Úvodní studie navrhuje odvedení splaškových vod z obce Místo a jeho místních částí do 
centrální ČOV v  Blahuňově potrubím PVC DN 300 v délce 1,3 km s napojením na 
projektovanou kanalizaci v Blahuňově. V úsecích podél komunikace na Hasištejn a 
v blízkosti kostela bude vybudována nová splašková kanalizace DN 250 délky 700 m, která 
bude přečerpávána dvěma ČS s výtlačnými řady DN 80 v délce 550 m do stávající 
kanalizační sítě. Do nově zbudované kanalizace bude možné přepojení Diagnostického 
ústavu a připojení budoucích lokalit v připravovaném ÚP obce.  
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 CZ042.3503.4203.0056 Místo 
  .0056.02 Blahuňov 
 

identifikační číslo obce  009601 
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. Urbanistická studie obce Místo  z  roku 1998 – zpracovatel Architektonický atelier Praha 

– Ing. arch. L. Komrska (nový Územní plán před schválením) 
7. PD pro stavební povolení – Odkanalizování obce Blahuňov + ČOV 
8. Úvodní studie – Odkanalizování obcí Místo, Blahuňov a Vysoká Jedle – zpracovatel Ing. 

J. Straka – SINGS Chomutov – z 11/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Místo - Blahuňov leží  západně od Chomutova na svazích Krušných hor v 
nadmořské výšce 430 - 500 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel s 25 
rekreačními objekty. Zástavba rodinnými venkovskými a rekreačními domky je rozptýlená. 
Územím protéká potok Lužnička, který náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce – průběžná výstavba  RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zdrojem vody pro Blahuňov jsou dva jímací zářezy svedené do jedné jímky nad VDJ 
Blahuňov 35 m3 (503,39/501,84 m n.m.). Tento zdroj je doplňován čerpáním vody  z 
vodovodního přivaděče oblastního vodovodu z ÚV Hradiště (OP-M.CV.006) Rozvod po obci 
je DN 80.   
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
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××××× 

Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je potřebná jeho rekonstrukce v délce cca 
1000 m. Plánovaná realizace v roce 2008. Zásobování oblasti  pitnou vodou je vyřešeno. 
Prodloužení vodovodního řadu do míst uvažované výstavby dle urbanistické studie potrubím 
DN 80 v délce cca 800 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Blahuňov není doposud vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou 
likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Údlice – 12 km.  

××××× 

Pro obec je zpracována PD kanalizace včetně ČOV pro 80 EO. Bude vybudována splašková 
kanalizace z trub PVC DN 300 v délce 710 m zakončená mechanicko – biologickou ČOV 
AQUATECH MICRO 12. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do Lužničky.  
Dle vypracované úvodní studie se zde uvažuje s výstavbou centrální ČOV pro napojení obce 
Místo a Vysokou Jedli. Toto napojení si ovšem vyžádá změnu ČOV z 80 EO na 500 EO.  
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 CZ042.3503.4203.0056 Místo 
  .0056.03 Vysoká Jedle 
 

identifikační číslo obce  009605 
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 – obec Místo 
4. Údaje provozovatele kanalizace – obec Místo 
5. Urbanistická studie obce Místo  z  roku 1998 – zpracovatel Architektonický atelier Praha 

– Ing. arch. L. Komrska (nový Územní plán před schválením) 
6. Úvodní studie – Odkanalizování obcí Místo, Blahuňov a Vysoká Jedle – zpracovatel Ing. 

J. Straka – SINGS Chomutov – z 11/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Místo - Vysoká Jedle leží  západně od Chomutova v nadmořské výšce 620 
- 670 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 24 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domky je soustředěná podél hlavní silnice a dále po okrajích rozptýlená. 
Je to obec převážně rekreační. Obcí protéká zatrubněný potok Lužnička, náležející do 
povodí Ohře a obec leží v CHOPAV Krušné hory a v Přírodním parku Údolí Prunéřovského 
potoka. Severně od obce je ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje.  
V této obci lze předpokládat mírný nárůst hlavně v oblasti rekreační – výstavba chat, které se 
postupně budou měnit na trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.018). Ze stávající pramenní jímky s 
jímacími zářezy je voda gravitací potrubím rPE DN 50 svedena do VDJ Vysoká Jedle 25 m3 
– podzemní (666,96/ 664,06 m n.m.) a odtud potrubím PE 100 do obce. Rozvod po obci z 
PE 100 a PE 50.  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec 
Místo. 
 

××××× 
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Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, ale je ve špatném technickém stavu – malá 
průchodnost potrubí, nutné posílení zdroje. Do míst nové zástavby by došlo k prodloužení 
stávajících řadů v délce cca 200 m potrubí PE 80. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Obec má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci (K-CV.003-S.C) z potrubí PVC 300 
převážně ve společné rýze s vodovodem. Kanalizace je ukončena ČOV typu DČB 16/2.  
Kanalizace v obci Vysoká Jedle je vybudována pouze částečně a je tvořena systémem 
páteřních stok A, A1, A2. 
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Místo. 
Limity: 
Množství max. Q = 7 227 m3/rok = 19,8 m3/d 

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 
- - - 45 - 40 - - - - - - 

 
BSK5 = 0,02 t/rok 
NL = 0,22 t/rok 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu DČB 16/2. Součástí ČOV je mechanické 
čištění v usazovací nádrži s retenčním prostorem a biologické čištění odpadních vod, které je 
tvořeno biodisky. Dočištění odpadních vod je prováděno v dosazovací nádrži. Aktivace a 
dosazovací nádrž je zakryta vrchní stavbou. 
Vypouštění vyčištěných odpadních vod je do říčky Lužničky, na odtoku je vybudován výustní 
objekt. 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.  
Část obce má dešťovou kanalizaci v délce 108 m. Ostatní dešťové vody odtékají volně po 
terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do místní vodoteče. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace je v majetku a provozu obce 
Místo. 
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Stávající ČOV je nepravidelně zatěžovaná a tím problémová. Doporučuje se napojení novou 
kanalizační stokou PVC DN 300 v délce 1,15 km na hlavní sběrač u ČOV Místo a dále 
navrhovaným sběračem na projektovanou ČOV Blahuňov. Předpokládaná doba realizace po 
roce 2015. 
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 CZ042.3503.4203.0057 Nezabylice 
  .0057.01 Nezabylice 
 

identifikační číslo obce  0017259 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Nezabylice z roku 1993 – zpracovatel AGREKOS s.r.o., Ing. 

arch. J. Pachner 
8. Studie kanalizační sítě – Ing. Kesler – červen 1992 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jihovýchodně od Chomutova, v zemědělském zázemí průmyslové aglomerace 
Chomutov - Jirkov na konci chomutovské pánve v nadmořské výšce 275 - 280 m n.m. Jedná 
se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel s 1 ubytovacím zařízením TOP motel (20 lůžek). 
Zástavba obce zemědělskými domy je rozptýlená. Nezabylicemi protéká potok Chomutovka 
a Hačka náležející do povodí Ohře.  
Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena ze skupinového vodovodu potrubím DN 250 přes vodojem Údlice 1000 m3 
(369,95/365,50 m n.m.) a  redukční šachtu potrubím DN 100 (OP-SK.CV.001.15). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Vodovod vykazuje časté poruchy – nutná rekonstrukce. V navržených lokalitách pro 
výstavbu RD provést prodloužení rozvodné vodovodní sítě PE DN 80 v délce 500 m.   

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Nezabylice je položena stoka DN 350 podél silnice (K-CV.008.1-S.N). Zaústěna je do 
biologického septiku u potoka Hačky v části obce Hořenec. Do stávající kanalizace jsou 
napojeny kanalizační přípojky z některých domů podél silnice – 70% obyvatel, ostatní 
obyvatelé odvádějí splaškové vody do septiků s odtokem do vodoteče – 20% a do MČOV 
s odtokem do vodoteče – 10%.  
Stávající kanalizace je funkční,  čistící účinek biologického septiku je nízký. Odvoz kalu na 
ČOV Údlice.  
Skutečné parametry: 
Q = 0,041 l/s = 1301 m3/r 
Odtok:  CHSK = 194 mg/l 
  BSK5 = 185 mg/l 
  NL = 26 mg/l 
  N-NO3 = 28,3 mg/l 
  N-NH4 = 7,0 mg/l 
  Pcelk = 0,9 mg/l 
 
Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů 
struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

Návrh kanalizační sítě a ČOV je projekčně zpracován ve studii z roku 1992, kterou  
zpracoval ing. Kesler - vodoinženýrství Chomutov. ČOV je navržena společná pro obě obce - 
Nezabylice, Hořenec.  
Odkanalizování jednotlivých lokalit pro připravovanou výstavbu RD bude řešeno pomocí 
domovních či místních ČOV.  
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 CZ042.3503.4203.0057 Nezabylice 
  .0057.02 Hořenec 
 

identifikační číslo obce  040807 
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. Urbanistická studie obce Nezabylice  z roku 1993 – zpracovatel AGREKOS s.r.o., Ing. 

arch. J. Pachner 
8. Studie kanalizační sítě – Ing. Kesler – červen 1992 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Nezabylice - Hořenec leží jihovýchodně od Chomutova na konci 
chomutovské pánve v nadmořské výšce 268 - 275 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale 
bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená. Část obce leží  na soutoku 
Hačky a Chomutovky, které náležejí do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat mírný 
nárůst. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m 
n.m.). Voda je vedena potrubím  DN 250 do redukční šachty a odtud potrubím DN 100 přes 
Nezabylice do obce Hořenec (OP-SK.CV.001.16). Vodovodní síť v obci je rovněž DN 100. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Vodovod je třeba z části rekonstruovat (cca 50%). V navržených lokalitách pro výstavbu RD 
provést prodloužení rozvodné vodovodní sítě PE DN 80 v délce 250 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Hořenec byla položena stoka DN 350 podél silnice (K-CV.008.2-S.N). Zaústěna je do 
biologického septiku (i pro Nezabylice) u potoka Hačky. Kromě této kanalizace jsou podél 
silnice položeny kratší úseky dešťové kanalizace v prostoru návsi. Do stávající kanalizace 
jsou napojeny kanalizační přípojky z některých domů podél silnice – 90% obyvatel. Bytové 
jednotky a prodejna jsou odkanalizovány přes vlastní septiky do Hačky – 8% a do MČOV 
s odtokem do vodoteče – 2%.  
Stávající kanalizace je funkční, čistící účinek biologického septiku je nízký.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Skutečné parametry: 
Q = 0,041 l/s = 1301 m3/r 
Odtok:  CHSK = 194 mg/l 
  BSK5 = 185 mg/l 
  NL = 26 mg/l 
  N-NO3 = 28,3 mg/l 
  N-NH4 = 7,0 mg/l 
  Pcelk = 0,9 mg/l 
Odvoz kalu je na ČOV Údlice. Odpad ze septiku je zaústěn do potoka Hačka. 
Dešťové vody v obci jsou kromě silnice a přilehlých části odváděny příkopy nebo odtékají po 
povrchu. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
 

××××× 
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Návrh kanalizační sítě a ČOV je projekčně zpracován ve studii z roku 1992, kterou zpracoval 
ing.Kesler - vodoinženýrství Chomutov. ČOV je navržena společná pro obě obce - 
Nezabylice, Hořenec. Potřebná kapacita ČOV je 436 EO.  
ČOV je navržena mechanicko – biologická s aktivací, typ VHS III – 2x. Umístěna bude u 
soutoku Hačky a Chomutovky, odtok z ČOV DN 300 v délce 260 m bude zaústěn do 
Chomutovky.  
Kanalizace bude rozšířena potrubím DN 300 v délce 850 m i pro napojení všech 
vytypovaných lokalit pro připravovanou výstavbu RD.  
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 CZ042.3503.4203.0058 Otvice 
  .0058.01 Otvice 
 

identifikační číslo obce  011696 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Otvice z roku 1994 (nový Územní plán se zpracovává – 

dokončení r. 2005) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží severovýchodně od města Chomutova při západním okraji Severočeské 
hnědouhelné pánve v nadmořských výškách 320 - 326 m n.m. Jedná se o obec do 520 trvale 
bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikací a 
podél trati. Obec se nachází v rovinatém terénu, protéká zde Otvický  potok  náležející do 
povodí Bíliny. Na západním okraji obce se nalézá soustava dvou Otvických rybníků (požární 
nádrže po 3,5 ha) končících Kamencovým jezerem (16,3 ha). V obci je několik menších 
provozoven. Obec má též ráz rekreační, nachází se zde několik zahrádkářských kolonií, ale 
s výstavbou individuelní rekreace se nepočítá. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
stoupat, počítá se s výstavbou rodinných domků a nájemního bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Otvice jsou zásobeny vodou přivaděčem DN 500 (OP-SK.CV.001.3) z vodojemu Jirkov přes 
věžový vodojem Otvice 60 m3 (349,81/347,40 m n.m). Vodovod je proveden jako částečně 
zokruhovaný v profilech 80 a 100, starší část je provedena z litinových trub, nová část z trub 
z PVC. V obci je jedna studna – napojeny 2 objekty. 
Na vodovod je napojeno 98% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Z posouzení hlavního vodovodního přivaděče vyplývá, že kapacitně vyhoví pro výhledový 
stav. Také uliční síť v Otvicích kapacitně vyhovuje. Pouze je potřebná rekonstrukce hlavního 
přívodu v obci od vodárenské věže a řady na hlavní ulici. Navrhuje se rozšíření uličních řadů 
v místech nové zástavby potrubím DN 100 – 80 v délce cca 2,3 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Kanalizace v obci Otvice je provedena jako splašková (K-CV.042.3-S.C) s odvedením 
splašků na ČOV Jirkov. Byla vybudována ve třech stavbách.  
1. stavba - gravitačně odvádí splašky ze severozápadní části obce do prostoru severně od 
železniční trati a nádraží Otvice. V tomto místě byla vybudována ČOV, v současné době 
slouží jako přečerpávací stanice č.1 splaškových vod pro celou obec. 
2. stavba - odvodňuje severovýchodní a východní část obce. Sběrač, který soustřeďuje 
odpadní vody z tohoto prostoru je zaústěn do přečerpací stanice č. 2, která přečerpává 
splašky do kanalizace z 1. stavby. 
3. stavba - odvodňuje celou jižní část obce a stoka je zaústěna v blízkosti ČSOV 2 do 
kanalizace z 2. stavby. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 96% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do 
septiků. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Stávající kanalizační síť obce Otvice je připravena k rozšíření o uliční stoky DN 200, 300 
v délce cca 2,3 km do míst výstavby RD. 
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 CZ042.3503.4203.0059 Pesvice 
  .0059.01 Pesvice 
 

identifikační číslo obce  011697 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace – obec Pesvice 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie Pesvice z roku 1997, Atelier architektů Most 
8. Žádost obce Pesvice o změnu PRVKUK ze dne 1. 9. 2009.  
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží na východním okraji okresu Chomutov v nadmořských výškách 333 - 344 m n.m. 
Jedná se o obec do 110 trvale bydlících. Zástavba je soustředěná podél místních 
komunikací. Obec náleží do povodí řeky Ohře a nachází se na plochách chráněných ložisek 
nerostných surovin. Na území obce požární nádrž (0,1 ha). Obec má charakter zemědělský, 
nachází se zde jeden společný kravín a ve větším rozsahu hospodaří jedna zemědělská 
rodina. V menší míře se provozuje drobné podnikání jako autoopravárenství a montáž 
čerpadel a pod. V blízkosti obce je v provozu sportovní letiště. Celé území obce je značně 
ovlivněno povrchovou těžbou hnědého uhlí, a to jak destrukcí krajiny, tak je pod vlivem 
spadu elektrárenského popílku. 
V obci jsou vytvořeny základní předpoklady pro její rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je napojena na vodovodní soustavu z ÚV Hradiště přes VDJ Údlický vrch 1000 m3, 
(369,95/365,50 m n.m.). Přívod do obce je jižně řadem DN 200, vlastní napojení je ve 
vodoměrové šachtě potrubím DN 150 (OP-SK.CV.001.23). Rozvod v obci je větvený DN 
100.  
Napojeno na vodovod je 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Dimenze potrubí je dostatečná i pro uvažovaný rozvoj. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
V obci je vybudována splašková kanalizace (K-CV.017.2-S.C). Kanalizace je rozdělena na 
dvě části, jejich vedení je souběžné se silnicí II. třídy. Do těchto základních stok jsou 
svedeny splašky z celé obce a odtud dále kanalizačním sběračem DN 300 do sousední obce 
Všestudy do stávající ČOV. Dimenze jednotlivých stok je DN 300 kamenina. V roce 1996 
byla vybudována nová kanalizace, která dosud nebyla zkolaudována. Problém 
s netěstnostmi přívodní stoky na ČOV. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 81% obyvatel. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do 
bezodtokových jímek s odvozem na pole, 9% do septiků se vsakováním. 
V obci je dešťová kanalizace, která začíná na západním okraji obce vtokovým objektem - 
zaústění příkopu a je vedena podél silnice v souběhu se splaškovou kanalizací s konečným 
vyústěním na dno příkopu u silnice na konci obce. 
Kanalizace je v majetku a provozu obce Pesvice, ČOV provozuje napůl s obcí Všestudy. 
 

××××× 

Dobudování kanalizační sítě DN 300 v délce cca 700 m.  
 
Je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV v obci Pesvice se dvěmi linkami po 200 
EO, celkem tedy pro 400 EO. Zaústění výstupu z ČOV do Hošnického potoka. Po přepojení 
kanalizace na novou ČOV bude zaslepena kanalizace do obce Všestudy. Vysokou kapacitu 
ČOV zdůvodňuje obec chystanou novou zástavbou obce. 
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 CZ042.3503.4203.0060 Spořice 
  .0060.01 Spořice 
 

identifikační číslo obce  015285 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie pro rozvoj obce Spořice z roku 1994, zpracovatel  AGREKOS, spol. 

s.r.o. (nový Územní plán rozpracován – dokončení v roce 2004) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Spořice leží v centru okresu Chomutov, oddělené od města tratí ČD a okrajem průmyslové 
zóny města Chomutova v nadmořských výškách  330 - 345 m n.m. Jedná se o obec do 880 
trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty a 1 ubytovacím zařízením (10 lůžek). 
Zástavba je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí protéká potok 
Hačka, hydrologicky náleží do povodí Ohře a nalézají se zde tři rybníky (největší Panský, 
rozloha 5,2 ha). Vliv na rozvoj obce má důlní činnost v západní části obce. Počet trvale 
žijících obyvatel bude mírně stoupat – dům pro seniory (34 bytů) a výstavba RD. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice a je součástí rozvodné sítě Chomutova 
přes redukční ventil potrubím DN 200 do Spořic (OP-SK.CV.001.2). Část Spořic – Nové 
Spořice je zásobena z oblastního vodovodu přes VDJ Nové Spořice 150 m3 (408,23/404,89 
m n.m.) potrubím DN 100 do obce. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a nevykazuje mimořádnou poruchovost, ale 
staré litinové potrubí je nutno rekonstruovat. Pouze v místech nové zástavby by bylo 
provedeno prodloužení stávajících vodovodních řadů potrubím PE 80 v délce 340 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Spořice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.007.3-S.C). Odpadní vody jsou 
odváděny do východní části obce a odtud gravitací potrubím PVC DN 300 kolem 
Masokombinátu do stoky C DN 1500 a dále na čistírnu odpadních vod do Údlic. Na 
kanalizaci je napojeno 68% obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků se 
vsakováním – 17% a do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 5 km – 15%. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
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Obec Spořice má vybudovanou novou kanalizaci, bez provozních problémů. Napojování 
dalších obyvatel. 
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 CZ042.3503.4203.0061 Strupčice 
  .0061.01 Strupčice 
 

identifikační číslo obce  015719 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
7.  Urbanistická studie Strupčice z roku 1992, vypracoval Atelier architektů Most (nový   

Územní plán v 9/2004 – zpracovatel Ing. Komrska, Praha   

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží východně od města Chomutova v nadmořských výškách  253 - 275 m n.m. v 
zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 430 trvale bydlících obyvatel. Jedná se o 
soustředěnou zástavbu po okrajích rozptýlenou, protéká zde potok Srpina a hydrologicky 
náleží do povodí Bíliny. Na území obce je rybník o rozloze 3,4 ha a požární nádrž. Celá obec 
leží na poddolovaném území a geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské 
hnědouhelné pánve. V obci jsou Jatka Strupčice (20 zaměstnanců) a ZVS Strupčice – 
zemědělství (20 zaměstnanců). Do budoucna lze předpokládat rozvoj obce – výstavba 28 
RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu – (OP-SK.CV.001.24) přes vodojem Údlický 
vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m). Z vodojemu vede voda přes redukční šachtu a obec 
Okořín do Strupčic  potrubím DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem 
vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a nevykazuje mimořádnou poruchovost. 
Pouze v místech nové zástavby by bylo provedeno napojení na stávající vodovodní řady. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci byla v roce 1998 vybudována nová splašková kanalizace (K-CV.018-S.C) s vlastní 
čistírnou odpadních vod typu PROX mechanicko – biologická pro 650 EO. Aktivační nádrž je 
s předřazenou denitrifikací a s jemnobublinnou nitrifikací, kalové síto s aerobní stabilizací 
kalu. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 17.11.1999 pod č.j.: RŽP-III-930/99  
Limity: 
Q = 20 000 m3/rok 
CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
120 170 30 70 30 70 20 40 - - - - 
Platnost rozhodnutí do 31.12.2010. 
Projektované parametry: 
Q = 1,6 l/s = 51 100 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 380 mg/l 
  NL = 348 mg/l 
Skutečné parametry: 
EO 539 
Q = 0,767 l/s = 24 139 m3/r 
Přítok:  CHSK = 825 mg/l 
  BSK5 = 488 mg/l 
  NL = 405 mg/l 
  N-NH4 = 68 mg/l 
  Pcelk = 9,4 mg/l 
Odtok:  CHSK = 56 mg/l 
  BSK5 = 18 mg/l 
  NL = 178 mg/l 
  N-NH4 = 2,9 mg/l 
  Pcelk = 2,8 mg/l 
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Produkce stab. kalu 9,6 t/r – neodvodňuje se. Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Jirkov. 
Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Srpiny, který je sveden do retenční nádrže Dolů Ležáky 
Most. Jatka Strupčice jsou napojena na veřejnou kanalizaci.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace a ČOV je v majetku obce 
Strupčice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Původní stará kanalizace nyní slouží jako dešťová. Tato dešťová kanalizace je také 
v majetku SVS a.s. a jejím provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
Část dešťových vod je odváděna po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče.  

××××× 

Kanalizace je vybudována na celý rozsah zástavby.  
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 CZ042.3503.4203.0061 Strupčice 
  .0061.02 Hošnice 
 

identifikační číslo obce  015958 
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. Urbanistická studie Strupčice z roku 1992, vypracoval Atelier architektů Most (nový 

Územní plán v 9/2004 – zpracovatel Ing. Komrska, Praha) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Strupčice - Hošnice leží východně od města Chomutova v nadmořských 
výškách  265 - 280 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících 
obyvatel. Nad soustředěnou zástavbou obce protéká Hošnický potok, který hydrologicky 
náleží do povodí Bíliny a je zde jeden rybník (požární nádrž, rozloha 0,016 ha). V obci je 
provozovna Kovaum s.r.o. – zámečnické a stavební práce (10 zaměstnanců). 
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.26) přes vodojem Údlický vrch 
1000 m3 (369,95/365,50 m n.m). Z vodojemu vede voda přes redukční šachtu a  obce 
Okořín a Strupčice do Hošnic potrubím DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
 

××××× 

Vodovod je realizován  na celý rozsah zástavby a  bude nutná jeho částečná rekonstrukce.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hošnice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v septicích s odtokem do povrchových vod – 100% obyvatel.  
Provozovna Kovaum s.r.o. má vybudovanou vlastní ČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 

××××× 

Obec má záměr vybudovat v obci splaškovou kanalizaci a biologickou ČOV. Realizace po 
roce 2015. 
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 CZ042.3503.4203.0061 Strupčice 
  .0061.03 Okořín 
 

identifikační číslo obce  015718 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Okořín z roku 1996, vypracoval Atelier architektů Most (nový Územní 

plán v 9/2004 – zpracovatel Ing. Komrska, Praha  
7. PD k SP – Odkanalizování obce Okořín z r. 2001 – zpracovatel SINGS, Ing. J. Straka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Strupčice - Okořín leží východně od města Chomutova v nadmořských 
výškách  272 - 295 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících 
obyvatel. Zemědělské objekty již neplní svou funkci. Jedná se o soustředěnou zástavbu, 
protéká zde potok Srpina a hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Na území obce jsou dva 
rybníky, které slouží jako požární nádrže. Celá část obce leží na poddolovaném území a 
geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské hnědouhelné pánve. V obci je stavební 
firma Kindl (10 zaměstnanců) a firma DENBACOR – truhlářství (10 zaměstnanců). Do 
budoucna lze předpokládat mírný nárůst, hlavně bydlení venkovského typu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.25) přes vodojem Údlický vrch 
1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.). Z vodojemu vede voda potrubím DN 200 přes redukční 
šachtu a dále potrubím DN 125 do obce. Rozvody v obci jsou PE DN 63. Na vodovod je 
napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Vodovodní řady v obci budou v roce 2003 rekonstruovány.   

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Okořín nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v septicích s odtokem do povrchových vod – 66% obyvatel a bezodtokových jímkách 
s odvozem na pole 34%. 
V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče. 
Kanalizace je uložena v malých hloubkách a vzhledem ke stáří a provedení není zaručena 
její těsnost a proto je možno uvažovat s využitím jen dílčích úseků trasy. 
 

××××× 

Urbanistická studie výhledově uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace jak pro původní, 
tak pro novou zástavbu. Pro čištění splaškových vod je navržena biologická čistírna 
odpadních vod VHS I/k, umístěná na východním okraji obce. Přepad z ČOV je zaústěn do 
vodoteče.  
Pro odkanalizování obce je vypracován projekt s odvedením splaškových vod na ČOV 
Strupčice – kanalizační síť v obci DN 300 v délce 872 m a sběrač DN 300 v délce 1 636 m, 
který bude napojen do stávající kanalizace ve Strupčicích. V rámci tohoto projektu bude 
provedena rekonstrukce ČSOV. Tato varianta je finančně náročnější. 
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 CZ042.3503.4203.0061 Strupčice 
  .0061.04 Sušany 
 

identifikační číslo obce  015959 
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. Urbanistická studie Sušany z r. 1997 – zpracovatel AAM – Ing. arch. J. Rotyka (nový 

Územní plán v 9/2004 – zpracovatel Ing. Komrska, Praha)  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Strupčice  - Sušany leží jihovýchodně od města Chomutova v nadmořských 
výškách  275 - 283 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 70 trvale bydlících 
obyvatel. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského typu, po okrajích rozptýlená. Protéká 
zde Sušanský potok, který hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Na území obce je rybník 
(požární nádrž), rozloha 0,018 ha. Část obce Sušice leží v chráněném ložiskovém území 
Havraň. Do budoucna se nepředpokládá nárůst trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.27) přes vodojem Údlický vrch 
1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) do VDJ Sušany 30 m3 (296,06/294,17 m n.m.). Z 
vodojemu Údlický vrch je voda vedena potrubím  DN 150 přes šachtu s redukčními ventily. Z 
tohoto redukovaného tlaku jsou zásobovány obce Okořín, Strupčice, Hošnice a Sušany. 
Vodojem Sušany je za spotřebištěm. Je možnost doplňování vody do tohoto vodojemu 
vodou z Přísečnice (přípojka lPE 80 z přívodného řadu DN 300 přes redukční ventil - směr 
Žatec). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Počítá se s rozšířením vodovodní sítě o řady z PE DN 63 v délce cca 600 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sušany nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v septicích s odtokem do vsaku – 65% obyvatel, v bezodtokových jímkách s odvozem na 
pole – 31% a v MČOV – 4%.  
Dešťové vody odtékají volně po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče. 

××××× 

Výhledově se uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace s vlastní čistírnou odpadních 
vod. ČOV ve východní části obce je navržena ve dvou verzích - Biofluid E 120 a  VHS I/k  se 
zaústěním odtoku do Sušanského potoka. Dešťová kanalizace je řešena samostatnými 
stokami s vyústěním do Sušanského potoka. Předpokládaná doba realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0062 Údlice 
  .0062.01 Údlice 
 

identifikační číslo obce  017261 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie pro rozvoj obcí Údlice - Přečaply roku 1994, vypracoval AAM – Ing. 

arch. J. Rokyta 
8. Regionální plán implementace Ústeckého kraje  
9. Údlice - rekonstrukce ČOV z roku 02/2004 - T, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží  jihovýchodně od města Chomutova, v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 
284 - 302 m n.m. Jedná se o obec do 880 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými 
rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél 
komunikací. Středem obce protéká potok Chomutovka, do kterého se v obci vlévá 
Michanický potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře. V obci je provozovna Vaigl a syn – 
výroba drůbežího masa. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat s 
ohledem na novou výstavbu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Údlice je napojena na skupinový vodovod přes vodojem Údlický vrch 1000 m3 (369,95/ 
365,50 m n.m.) potrubím DN 100 do rozvodné sítě obce (OP-SK.CV.001.5). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovodní síť v obci je z roku 1935. Do budoucna je potřeba uvažovat s postupnou 
rekonstrukcí stávajících řadů. V současné době je ve výstavbě vodovod PVC DN 80 v délce 
244 m a PE 80 v délce 673 m pro 18 RD – kolaudace v r. 2003.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Údlice je jednotná kanalizace (K-CV.007.1-J.C), kterou jsou odpadní vody gravitací a 
přečerpáním  odvedeny na ČOV. Část splaškových a dešťových vod je svedena do prostoru 
podzemní čerpací stanice (2x) a přečerpávána do stávající šachty před hrubé přečištění 
ČOV Chomutov (Údlice).  
Při dešťových přívalech budou dešťové vody přepadat do náhonu bývalé pekárny, který ústí 
do Chomutovky. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel, 11% odvádí odpadní vody do septiků 
s odtokem do vodoteče, 10% do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV. Majitelem  
kanalizace je SVS a.s. a  provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 1.4.1993 pod č.j.: RZVH - vod-111/93/14  

CHSK cr BSK5 NL N-NH4+ Nanorg. Pc 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
- 110 - 30 - 25 - 10 - - - 3 

Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004. 
 
Čistírna odpadních vod Chomutov – Údlice byla uvedena do zkušebního provozu v roce 
1971 a do trvalého provozu v roce 1973. Původně byla postavena pro Chomutov a Jirkov. 
V roce 1991 byla uvedena do zkušebního provozu ČOV Jirkov a následně v roce 1993 do 
trvalého provozu. Po uvedení ČOV Jirkov do provozu má ČOV Chomutov dostatečnou 
rezervu, ale stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním 
požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV. 
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V současné době čistírna slouží k čištění odpadních vod pouze z Chomutova a Údlic, bez 
sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká. 
Čistírna odpadních vod Údlice je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou s gravitačním 
průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů. V roce 
1987 byla provedena dostavba třetí dosazovací nádrže (v současné době mimo provoz) a 
v roce 1995 byl instalován pásový lis k zahuštění a odvodnění vyhnilého kalu. V roce 1998 
byla provedena výměna česlí a rekonstrukce stávajících aktivačních nádrží.  
Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody jednotnou kanalizací, jedná se převážně o odpadní 
vody komunálního charakteru s velkým podílem balastních vod. V odvodňované lokalitě jsou 
průmyslové vody charakteru komunálních odpadních vod. V bilanci čistírenské linky jsou 
započítány dovážené fekální vody v množství max. 20 m3/d. Dovážené kaly z malých ČOV 
jsou uvažovány v množství 10 m3/d při koncentraci 3% sušiny a jsou zahrnuty do bilance 
kalového hospodářství. 
 
Parametry ČOV: 
Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV 365 l/s, 31 000 m3/den 
Skutečný přítok rok 1998    256 l/s, 21 000 m3/den    
Skutečné napojení EO rok 1998   46 200 EO (obyvatelé 36 900) 
BSK5 skutečnost rok 1998    2640 kg /den 
NL (veškeré) skutečnost rok 1998   4809 kg/den 
Skutečný přítok rok 2002                                          16848 m3/den 
 
Hrubé předčištění  
V přítokovém kanále jsou před vstupem do česlovny osazeny hrubé česle, lapák štěrku a 
dvojice jemných strojně stíraných česlí. Za česlemi natékají odpadní vody na dva typové 
vírové lapáky písku φ 6 m. Odtok z lapáků písku je veden přes mělnící česle (mimo provoz) a 
žlabem z každého lapáku písku do společného žlabu. Odpadní vody jsou z lapáků písku 
vedeny na dvě typové kruhové usazovací nádrže o průměru 25 m, osazené typovými 
shrabovacími mosty.  
Biologické čištění  
Z usazovacích nádrží jsou odpadní vody vedeny do čtyř aktivačních nádrží. Aktivační nádrže 
byly v roce 1998 opraveny a nově vystrojeny jemnobublinným provzdušňovacím systémem 
včetně regulace dodávky vzduchu turbodmychadly. Pro dodávku vzduchu byly osazeny 2 ks 
turbodmychadel včetně regulační klapky se servopohonem a ručních uzavíracích armatur 
pro rozvod vzduchu do jednotlivých sekcí aktivačních nádrží. 
Z aktivačních nádrží odtékají odpadní vody do dvou typových dosazovacích nádrží φ 30 m 
s typovým vystrojením.  
Kalové hospodářství 
Vyhnilý kal se přepouští přímo z vyhnívací nádrže I. stupně objemu 2100 m3 do dvou 
akumulačních jímek čerpací stanice vyhnilého kalu nebo na kalová pole. Jímky slouží jako 
homogenizační nádrže pro následné odvodnění kalu, nově vybudované v roce 1995 ve 
stavebním objektu hrubého předčištění. Ve dvou čerpacích jímkách  (homogenizačních  
nádržích) o celkovém objemu cca 42 m3 jsou instalovány 2 ks ponorných míchadel. Ve 
strojovně vyhnilého kalu je čerpací stanice vyhnilého kalu osazená třemi čerpadly. Stávající 
zemní uskladňovací nádrž je mimo provoz. 
Součástí linky odvodnění kalu je i kompletní chemické hospodářství s dávkovacím 
čerpadlem pro dávkování flokulantu. 
Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství a částečně odvážen na skládku.  
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Rekonstrukce ČOV Chomutov - Údlice byla zařazena do projektu ISPA- 
No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006. Rekonstrukce ČOV 
splňuje NV 61/2003 Sb.  
V rámci této rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce vodní linky, kalového a 
plynového hospodářství. Vzhledem k vysokému přítoku balastních vod je potřeba jejich 
postupnou eliminaci. 
Stávající klasická aktivace bez nitrifikace bude upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou 
denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému R-D-N. Pro 
upravený systém aktivace budou při zachování gravitačního průtoku čistírnou plně využity 
stávající objemy vodní linky, které jsou dnes na ČOV k dispozici.  
Čistírna je navrhována jako mechanicko - biologická na jednotné kanalizaci s odlehčením 
před vtokem do ČOV a za usazovacími nádržemi. Je navrhována s mechanickým čištěním 
s hrubými česlemi, s lapákem štěrku, s dvojicí jemných strojně stíraných česlí, s fekální 
stanicí pro dovážené kaly (centrální fekální stanice pro Chomutov i Jirkov), se dvěma 
vírovými lapáky písku, s primární sedimentací ve dvou kruhových nádržích s horizontálním 
průtokem a s oddělováním dešťových přítoků za sedimentací. Je navrhována s aktivací 
s nitrifikací a s denitrifikací v systému R-D-N (R – s anoxickou a oxickou zónou v jedné 
nádrži, D – ve dvou nádržích a N – ve dvou seriově řazených nádržích), se simultánním 
srážením fosforu pomocí solí železa a s dvěma kruhovými dosazovacími nádržemi 
s horizontálním průtokem. Všechny sekce aktivace jsou  s jemnobublinným 
provzdušňováním. Pro provzdušňování sekcí aktivace ve stávajících aktivačních nádržích 
budou po doplnění a úpravách zcela využity dnešní aerační rošty. Doplněn bude nový 
aerační systém do nitrifikace 2 v kruhové nádrži. Současná výroba vzduchu bude posílena 
doplňkovým zdrojem a budou doplněny rozvody vzduchu.  
V kalovém hospodářství je navrženo oddělené strojní zahušťování přebytečného kalu od 
primárního kalu. Stávající vyhnívací nádrž bude zrekonstruována a doplněna o druhý stupeň 
vyhnívání, tj. přejde se ze současného jednostupňového vyhnívání na dvoustupňové 
s procesní teplotou 40°C. Systém bude doplněn o uskladňovací nádrž objemu 300 m3. Dále 
bude realizován nový objekt zahuštění a odvodnění kalu, v jehož suterénu je navržena 
akumulační jímka fugátu. Fugát bude řízeně dávkován dávkovacími čerpadly do anoxické 
zóny regenerační sekce aktivační nádrže, která je navržena v části aktivační nádrže 
sousedící s hlavní čerpárnou. V suterénu objektu se rovněž nachází jímka dovezeného 
vyhnilého kalu z okolních malých ČOV a jímka dováženého organického substrátu. 
Pro vyhnilý kal je využita část původní trasy z vyhnívací nádrže (nyní z II° VN) na kalová pole 
doplněná odbočkou do uskladňovací nádrže a k odvodnění. Náhradní způsob dopravy 
tekutého vyhnilého kalu na kalová pole zůstane zachován. 
 
Projektované kapacity:  
ČOV pro 50 183 EO  
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 6 322 530 m3/r 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 17 322 m3/d 
maximální denní přítok na ČOV:  19 492,5 m3/d 
přítok na ČOV za deště:   500 l/s 
maximální přítok při dešti na 2 UN: 500 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:  365 l/s 
přiváděné znečištění:             3011 kg BSK5/d 
                                                              6341kgCHSK/d                                                           
      2518 kg NL/d 
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      478,3 kg Nc/d 
      117,8 kg Pc/d 
 
Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu: 
 

 

Přítok 
na ČOV 

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

Směrnice  
Rady 91/271 

EHS 

 mg/l mg/l  mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
  průměr max   p  m p  m   
BSK5 173,8 9,0 15,0 94,8 20 40 20 40 25
CHSK 366,1 40,0 75,0 89,1 90 130 90 130 125
NL 145,4 12,0 20,0 91,7 20 40 25 50 35
N-NH4 17,9 1,5 4,0 91,6 10/15 20/30 - - -
Ncelk 27,6 15,0 20,0 45,7 nest. nest. 15 20 15
Nanorg 20,6 12,5 18,0 39,3 20/25 30/40 nest. nest. nest.
Pcelk 6,8 2,0 3,0 70,6 3 6 2 6 2
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 CZ042.3503.4203.0062 Údlice 
  .0062.02 Přečaply 
 

identifikační číslo obce  017260 
kód obce    00002 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2016 je vyznačen červeně 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. Urbanistická studie pro rozvoj obcí Údlice - Přečaply roku 1994, vypracoval AAM – Ing. 

arch. J. Rotyka 
7. Žádost obce Údlice o změnu PRVKUK ze dne 11. 9. 2009 
8. Žádost obce Údlice o změnu PRVKUK ze dne 11. 11. 2015 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Údlice - Přečaply leží jihovýchodně od města Chomutova v zemědělské 
oblasti v nadmořských výškách 275 - 290 m n.m. Jedná se o obec do 130 trvale bydlících 
obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domy je soustředěná, po okraji rozptýlená podél 
místní komunikace. Jižní částí obce protéká potok Chomutovka, který náleží do povodí Ohře. 
Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. V obci je firma LUFTUNGSTECHNIK M. 
Ordos – výroba vzduchotechniky. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně 
stoupat s ohledem na novou výstavbu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Přečaply je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 
(369,95/ 365,50 m n.m.) potrubím DN 250 (eternit) přes obec Údlice do obce Přečaply (OP-
SK.CV.001.6). Odbočka do samotné obce je DN 100, rozvody po obci jsou DN 100 - 80. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a je v poměrně dobrém stavu (z roku 1962), 
některé úseky vyžadují rekonstrukci.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se 
zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem 
do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%. 

××××× 

Výhledově se uvažuje s oddílnou kanalizací a malou čistírnou odpadních vod. Realizace po 
roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 
1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových 
vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se 
zakončením na stávající ČOV Údlice. 
 
V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km 
s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní 
vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0063 Vrskmaň 
  .0063.01 Vrskmaň 
 

identifikační číslo obce  018658 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Vrskmaň z roku 1996 – zpracovatel AAM – Ing. arch. J. Rotyka  
8. Pasportizace kanalizačních výustí z roku 2003 – zpracovatel SVIS s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží  severovýchodně od města Chomutova v blízkosti dobývacího prostoru Holešice 
dolu Jan Šverma v nadmořských výškách  296 - 310 m n.m. Jedná se o obec do 150 trvale 
bydlících obyvatel. Zástavba zemědělskými usedlostmi a rodinnými domky je soustředěná. 
Obcí protéká několik drobných vodotečí po většinu roku bez průtoku, které hydrologicky 
náleží do povodí Bíliny. Je zde jedna firma – KOVOVÝROBA s.r.o. (50 zaměstnanců) Do 
budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel mírně stoupne. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrskmaň je zásobena ze skupinového vodovodu. Z VDJ Údlický vrch 1000 m3 
(369,95/365,50 m n.m.) vede voda kolem obcí Pesvice a Okořín, pod  obec Zaječice, kde je 
odbočka DN 100 do obce Vrskmaň (OP-SK.CV.001.28). Propojení je také přes armaturní 
šachtu u obce Okořín řadem DN 100 s vodojemem v obci Sušany. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
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Stávající vodovodní řady jsou v havarijním stavu - odpovídá jejich stáří  cca z roku 1920 - 
1930. V roce 1997 byla provedena částečná rekonstrukce na náklady obce. Bylo by nutné 
rekonstrukci vodovodu dokončit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vrskmaň má vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.016-J.N). Odpadní vody 
jsou těmito stokami odváděny po předčištění v septicích do občasné vodoteče a dále do 
vsaku. Množství vypouštěné vody do vodního toku je 309 m3 /den, to je 0,36 l/s. 
Jakost vody na odtoku má hodnoty : CHSK  142 mg/l 
       BSK5    91 mg/l 
       NL       36 mg/l   
Na kanalizaci je napojeno 71% obyvatel. Zbývajících 29% obyvatel odvádí odpadní vody do 
septiků se vsakováním. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.   
Dešťové vody jsou z 80% odváděny jednotnou kanalizací do občasné vodoteče a dále 
vsakovány. Zbývající vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány 
do terénu. 

××××× 

Na novou oddílnou kanalizaci a ČOV byla vypracována projektová dokumentace. ČOV je 
navržena mechanicko – biologická v prostoru stávající výusti. Vyčištěné splaškové a 
srážkové vody budou místním recipientem odváděny do bezodtokové oblasti, na pozemcích 
Mostecké uhelné společnosti a.s. Splašková kanalizace je navržena z trub PVC DN 300, 
dešťová kanalizace z betonových trub DN 600 a trub PVC 300. Předpokládaná doba 
realizace po roce 2015. 
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 CZ042.3503.4203.0063 Vrskmaň 
  .0063.02 Zaječice 
 

identifikační číslo obce  018659 
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. Urbanistická studie obce Zaječice z roku 1996 – zpracovatel AAM – Ing. arch. J. Rotyka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vrskmaň - Zaječice leží  severovýchodně od města Chomutova v blízkosti 
dobývacího prostoru Holešice dolu Jan Šverma v nadmořských výškách  295 - 305 m n.m. 
Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba 
zemědělskými usedlostmi a rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká Otvický (Hutní) 
potok, hydrologicky náleží do povodí Bíliny. K obci náleží chovný rybník cca 1,2 ha a 
retenční Zaječická vodní nádrž cca 15 ha asi 200 m od obce. Do budoucna nelze 
předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zaječice je zásobena ze skupinového vodovodu. Z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 
(369,95/365,50 m n.m.) vede voda kolem obcí Pesvice a Okořín do obce Zaječice (OP-
SK.CV.001.29) potrubím DN 125. Propojení je také přes armaturní šachtu u obce Okořín 
řadem DN100 s vodojemem v obci Sušany. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Celá vodovodní síť je po rekonstrukci.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Obec Zaječice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány 
v septicích s odtokem do vodoteče – 83% obyvatel, v bezodtokových jímkách s odvozem na 
ČOV Údlice 10,5 km – 17%.  
Dešťové vody jsou odváděny ze 70% dešťovou kanalizací, zbývající vody odtékají volně po 
terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče. 
 

××××× 

Pro likvidaci splašků je navržena samostatná ČOV mechanicko - biologická. Při zpracování 
zadání stavby by bylo vhodné posoudit přečerpání splašků ze Zaječic do společné ČOV ve 
Vrskmani. Stoková síť je navrhována z PVC DN 300 o celkové délce 1800 m. Realizace v 
letech 2015-2020. 
Další varianta je ČOV v Zaječicích, gravitační stoka z Vrskmaně. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0064 Všehrdy 
  .0064.01 Všehrdy 
 

identifikační číslo obce  018703 
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 - prohlášení z 2.1.2004 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace – VS ČR Věznice Všehrdy  
5. Urbanistická studie obce Všehrdy z roku 1994, vypracoval: AIA Stavoprojekt Karlovy 

Vary – Ing. H. Langrová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží  jihovýchodně od města Chomutova v nadmořských výškách 282 - 288 m n.m. 
Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel. Zástavba z rodinných domků je rozptýlená 
podél místní komunikace. Na jihu obce byly vybudovány areály zemědělské výroby pro chov 
skotu a věznice (600 vězňů) s bytovou výstavbou pro zaměstnance věznice. Středem obce 
protéká potok Hačka, který náleží do povodí Ohře a je zde požární nádrž 0,02 ha. Počet 
trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat  v závislosti na nové výstavbě. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Všehrdy je zásobena ze skupinového vodovodu. Napojení  na potrubí DN 300 
z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) je za obcí Droužkovice a přes 
redukční šachtu je přivedena voda potrubím PVC DN 150 do obce (OP-SK.CV.001.7). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vzhledem k uvažovanému rozvoji obce, územně situovanému na levý břeh potoka Hačky, je 
nutno uvažovat s posílením přívodu do této oblasti (po roce 2015). Výstavba dalších nových 
řadů DN 80 v délce cca 520 m bude prováděna s ohledem na novou bytovou výstavbu. 
Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní jsou likvidovány v bezodtokových 
jímkách s vyvážením na ČOV Údlice 5 km – 64% obyvatel. 
Čištění splaškových vod (K-CV.019-S.C) má věznice a bytové jednotky pro zaměstnance - 
36%. Odpadní vody se čistí v mechanicko - biologické čistírně s následným dočištěním v 
biologickém rybníku. Odtok je do potoka Hačka.  
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je VS ČR Věznice Všehrdy. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Všehrdy do recipientu – 
Hačka v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím ONV 
Chomutov, odbor vodního a lesního hospodářství dne 7. 3. 1998 pod čj. 776/87/88 
Platnost rozhodnutí do 31.12. 2007 
Q = 50 000 m3/r 

Limity max: 
BSK5 = 45 mg/l 
NL = 40 mg/l 
Čistírna je v provozu od r. 1988 
Technologická linka je složena z těchto objektů: 
-  ručně stírané česle 
-  vertikální lapák písku 
- podélná usazovací nádrž – usazovací žlab s ručním odtahem zachyceného kalu do  
čerpací kalové jímky a kalového sila 
- aktivace s úplnou stabilizací kalu (218 m3) 
- vertikální dosazovací nádrž typ DN 420 
- biologická dočišťovací nádrž (1000 m3, 800 m3)  
Odpadní vody jsou na čistírnu odváděny gravitačně. Vyprodukovaný kal je využíván v 
zemědělství. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 
 

××××× 

ČOV je v současné době ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce a rozšíření. 
Pro připojení obce by se jednalo o rozšíření na 1000 EO a vybudování stokové sítě DN 250 
– 300 v délce cca 1076 m a výtlačné potrubí DN 100 v délce cca 465 m se 3 ČSOV (2 l/s).  
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V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0065 Všestudy 
  .0065.01 Všestudy 
 

identifikační číslo obce  018746 
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 – obec Všestudy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Všestudy z roku 1992, vypracoval: Agrekos Chomutov s.r.o. – 

Ing. arch. J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží  východně od města Chomutova v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 
310 - 325 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. 
Zástavba venkovskými domy je soustředěná, v jižní části s hospodářskými objekty. Středem 
obce protéká místní potok, který náleží do povodí Bíliny. Do území obce spadají tři rybníky 
(rozloha 0,28 ha, 0,45 ha, 0,15 ha). V obci je zemědělská farma s chovem dobytka (15 
zaměstnanců). Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Všestudy je zásobena ze skupinového vodovodu. Napojení  na potrubí z vodojemu 
Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) je za obcí Pesvice v armaturní šachtě. Odtud 
vede voda potrubím PVC DN 200 do obce (OP-SK.CV.001.22). Napojení je možné přes 
redukční ventil přímo z oblastního vodovodu Přísečnice DN 800, který prochází pod obcí 
(rezerva). 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovod je realizován  na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních 
problémů. Pouze v místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodního řadu 
potrubím DN 80 v délce 280 m. Realizace po roce 2105. Jinak se s rozšiřováním vodovodní 
sítě nepočítá. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.017.1-S.C) z kameninového potrubí DN 
300. Splaškové vody jsou svedeny do samostatné čistírny odpadních vod společnou i pro 
obec Pesvice. ČOV typ 2x VHS s kessenerem pro 500 EO, průměrný přítok odpadních vod 
na ČOV je 17 m3/den, to je 3,5 l/s. Odtok z ČOV je zaústěn do místního potoka. 
Vlastníkem ČOV je obec Všestudy a ČOV provozují obec Všestudy a obec Pesvice 
společně. ČOV dosud nebyla zkolaudovaná. ČOV je bez mechanického předčištění a kalové 
koncovky.  
Odpadní vody jsou na čistírnu odváděny gravitačně. Vyprodukovaný kal je využíván v 
zemědělství.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 53 % obyvatel. Ostatní obyvatelé  odvádějí odpadní vody 
do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (4,5 km) – 25 % a do septiků se 
vsakováním – 22%. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče. 
Vlastníkem kanalizace je obec Všestudy a  provozovuje napůl s obcí Pesvice. 
 

××××× 

Dobudování kanalizační sítě v celé obci potrubím DN 300 v délce cca 600 m. Dále nutné 
rozšíření ČOV o mechanické předčištění a kalové silo.  
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 CZ042.3503.4203.0066 Výsluní 
  .0066.01 Výsluní 
 

identifikační číslo obce  018781 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie obce Výsluní z roku 1996, vypracoval: AGORASTUDIO – Ing. arch. 

I. Kaplan 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Výsluní leží západně od města Chomutova na okraji náhorní části Krušných hor 
v nadmořských výškách 730 - 770 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 
61 rekreačními objekty a 2 ubytovacími zařízeními (21 lůžek). Zástavba ulicovitého typu, do 
čtverce s rodinnými domy a rekreačními objekty, je soustředěná. Středem obce protéká 
Výsluní potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje částečně do Přírodního 
parku Údolí Prunéřovského potoka a do CHOPAV Krušné hory. Nachází se zde ochranné 
pásmo vodního zdroje. Na severozápadním okraji obce je skupina retenčních nádrží: Nový 
rybník, Starý rybník, nová nádrž (rybníček) cca po 0,1 ha, které vytvářejí vodohospodářskou 
soustavu. Zemědělská výroba téměř zanikla. Na pozemcích je pěstován skot – pastevní 
způsob chovu. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální 
rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Výsluní je zásobena z místního vodovodu (M-CV.021). Z prameniště Výsluní (tři 
studny, dva zářezy - jímání z potoka, staré jímání Výsluní - studna a pramenní jímky) je voda 
upravována v odkyselovací stanici a vedena gravitačním přivaděčem DN 100 přes VDJ 
Výsluní Nový 100 m3 (791,40/788,20 m n.m.) a VDJ Výsluní Starý 50 m3 (791,38/788,23 m 
n.m.) do zásobní sítě obce. 
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Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 

××××× 

Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních 
problémů. Postupně bude nutné jednotlivé části vodovodu rekonstruovat. Zdroje vody 
odběrným požadavkům obce vyhovují. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.013-S.C). Střed a jihozápadní část jsou 
odvodněny samostatnou splaškovou kanalizací, část do sběrné jímky a část splašků  
přečerpávána do gravitačního kmenového sběrače - odvodnění střední části obce, dále 
gravitačně do nové biologicko - mechanické čistírny odpadních vod. Severozápadní část 
obce má vybudovanou odvodňovací soustavu, ta je ukončena biologickým septikem pro 150 
EO. Současně je tato větev napojena na nově vybudovanou ČOV ECD 225.  
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 15.5.1992 pod č.j.: RZ-vod-262/92 
Limity: Q = 30 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

- - 180 - 65 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
Skutečné parametry: 
EO 90 
Q = 0,200 l/s 
Přítok:  CHSK = 533 mg/l 
  BSK5 = 311 mg/l 
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  NL = 97 mg/l 
Odtok:  CHSK = 59,2 mg/l 
  BSK5 = 18,4 mg/l 
  NL = 14,9 mg/l 
 
Kapacita ČOV je 225 EO. Odtok z ČOV je zaústěn do Výsluního potoka. Vyprodukovaný kal 
bude využíván v zemědělství.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 57% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do 
bezodtokových jímek s odvozem na pole 20% a na ČOV Údlice – 23%.  
Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. Zatrubněné odvodnění 
je realizováno pouze v jihovýchodní části obce, zaústěno do vodoteče, která ústí do 
Prunéřovského potoka. Dešťová kanalizace z betonových trub DN 300.  
Kanalizace v majetku obce Výsluní, provozovatel obec Výsluní. 
 

××××× 

Převážná část kanalizační sítě a ČOV jsou nové a vyhovující. Na ČOV je nutné vybudovat 
bezpečnostní přepad. S rozšiřováním sítě o nové stoky se nepočítá, pouze s rekonstrukcí 
staršího kanalizačního potrubí. Je uvažováno s připojením dalších obyvatel. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0066 Výsluní 
  .0066.02 Kýšovice 
 

identifikační číslo obce  041524 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie obce Výsluní z roku 1996, vypracoval: AGORA STUDIO – Ing. arch. 

I. Kaplan (Územní plán se zpracovává) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Výsluní – Kýšovice leží  severovýchodně od Výsluní v nadmořské výšce 
725 - 742 m n.m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 3 rekreačními objekty 1 
ubytovacím zařízením (18 lůžek). Území obce náleží do povodí Ohře, částečně zasahuje do 
CHOPAV Krušné hory a leží v Přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka. V obci je chov 
koní a skotu a je zde provozována agroturistika – Ranč Oaza (11 zaměstnanců). Rozvoj lze 
předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
Není vybudovaná vodovodní  síť pro veřejnou potřebu. Zásobování vodou je individuální – 
pomocí studní (jedná se pouze o rekreanty). 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z rekreačních objektů jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (21,0 km) – 100%.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace.  
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 CZ042.3503.4203.0066 Výsluní 
  .0066.03 Sobětice 
 

identifikační číslo obce  018778 
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. Urbanistická studie obce Výsluní z roku 1996, vypracoval: AGORA STUDIO – Ing. arch. 

I. Kaplan (Územní plán se zpracovává) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Výsluní – Sobětice leží  jihovýchodně od Výsluní v nadmořské výšce 680 – 
690 m n. m. Jedná se o obec s 5 trvale bydlícími obyvateli a s 39 rekreačními objekty 
(chatová osada Myší díra). Obcí protéká Výsluní potok, který náleží do povodí Ohře a území 
obce částečně zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Obec leží v Přírodním parku Údolí 
Prunéřovského potoka. V obci má sídlo Farma Výsluní – pastevní chov dobytka. Rozvoj lze 
předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Není vybudovaná vodovodní  síť. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.  
Farma Výsluní má vlastní vodovod, který je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Slouží pouze pro Farmu Výsluní. 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z objektů jsou odváděny do bezodtokových 
jímek s odvozem na pole – 100%.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 
 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0066 Výsluní 
  .0066.04 Třebíška 
 

identifikační číslo obce  018779 
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. Urbanistická studie obce Výsluní z roku 1996, vypracoval: AGORA STUDIO – Ing. arch. 

I. Kaplan (Územní plán se zpracovává) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Výsluní – Třebíška leží jihozápadně od Výsluní v nadmořské výšce 715 – 
735 m n. m. Jedná se o obec s 5 trvale bydlícími obyvateli a s 22 rekreačními objekty. Obcí 
protéká bezejmenná vodoteč, která náleží do povodí Ohře a území obce částečně zasahuje 
do CHOPAV Krušné hory a do Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka. V obci je 
umístěna požární nádrž. Rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální 
rekreace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.   

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z objektů jsou odváděny do bezodtokových 
jímek s odvozem na ČOV Údlice (19,0 km) – 100%.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0066 Výsluní 
  .0066.05 Úbočí 
 

identifikační číslo obce  018782 
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. Urbanistická studie obce Výsluní z roku 1996, vypracoval: AGORA STUDIO – Ing. arch. 

I. Kaplan (Územní plán se zpracovává) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Výsluní – Úbočí leží jižně od Výsluní v nadmořské výšce 738 – 740 m n. m. 
Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Obec náleží do 
povodí Ohře a částečně zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Leží v Přírodním parku Údolí 
Prunéřovského potoka. Rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.  
  
 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z rekreačního objektu jsou odváděny do 
bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Údlice (20 km) – 100%.  
Dešťové vody jsou odváděny do terénu. 
 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace.  
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 CZ042.3503.4203.0066 Výsluní 
  .0066.06 Volyně 
 

identifikační číslo obce  018780 
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. Urbanistická studie obce Výsluní z roku 1996, vypracoval: AGORA STUDIO – Ing. arch. 

I. Kaplan (Územní plán se zpracovává) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Výsluní – Volyně leží jihozápadně od Výsluní v nadmořské výšce 735 – 756 
m n. m. Jedná se o obec s 1 trvale bydlícím obyvatelem s 30 rekreačními objekty. Obcí 
protéká bezejmenná vodoteč, která náleží do povodí Ohře a území obce částečně zasahuje 
do CHOPAV Krušné hory a do Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka. Rozvoj obce 
se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.  
 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z objektů jsou odváděny do bezodtokových 
jímek s odvozem na ČOV Údlice (17,0 km) – 100%.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 
 

××××× 

V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
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 CZ042.3503.4203.0067 Vysoká Pec 
  .0067.01 Vysoká Pec 
 

identifikační číslo obce  018811 
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. Údaje provozovatele kanalizace – obec Vysoká Pec 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
8. Urbanistická studie obce Vysoká Pec z roku 1994 – zpracovatel AAM – Ing. arch. J. 

Rokyta 
9. Výstavba kanalizace a rekonstrukce zpevněných ploch – Vysoká Pec – Drmaly, projekt 

stavby, zpracovatel SINGS Chomutov – Ing. J. Straka 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Vysoká Pec leží severovýchodně od města Chomutova při západním okraji severočeské 
hnědouhelné pánve v nadmořských výškách  315 - 365 m n.m. Jedná se o obec do 620 
trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Ráz obce svou výstavbou připomíná 
spíše městskou zahradní zástavbu, která je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí 
protéká řeka Bílina (Podkrušnohorský přivaděč), severním okrajem obce Kunratický potok, 
který také teče do řeky Bíliny, hydrologicky náleží do povodí Bíliny, území náleží do 
CHOPAV Krušné hory. Nad obcí se nalézá koupaliště - 0,24 ha. Zemědělská výroba v 
útlumu, jinak menší provozovny (WEMA s.r.o.) a Dětský domov. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat  v závislosti na 
nové výstavbě. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vysoká Pec je zásobena ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná 
a jímání z Kunratického potoka přes vodojem Drmaly 360 m3 (402,08/398,34 m n.m.) do 
obce (OP-SK.CV.001.34) potrubím DN 150. Vodovodní systém v obci Vysoká Pec je také 
napojen na hlavní vodovodní řad do Chomutova  potrubím DN 80 (havarijní propojení). 
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Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH, Mn, Al a živé organismy. 
Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.       

××××× 

Vodovodní síť v  obci Vysoká Pec je na dobré úrovni i dimenze je dostatečná. Pouze v 
místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodních řadů potrubím DN 100 v délce 
0,7 km a DN 80 v délce 1,9 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vysoká Pec je rozdělena z hlediska kanalizační sítě na dvě části řekou Bílinou 
(Podkrušnohorský přivaděč), v obou částečně realizována splašková kanalizace DN 300. V 
horní části, pod Dětským domovem je realizována i kanalizace dešťová v délce 953 m. 
Horní část, nad řekou Bílinou:  
- kanalizace splašková -  (K-CV.014-S.C), ČOV balená KSB  BČ 90 od roku 1978.  
Mimo Dětský domov a objekt koupaliště jsou odkanalizovány všechny objekty. Kanalizace je 
ukončena ČOV, vzhledem k umístění není možné její rozšíření. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 10.1.1985pod č.j.: vod-VLHZ-3/85 
Limity: Q = 35 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

- - 30 70 40 - - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2007. 
ČOV je mechanicko-biologická - balená KSB  BČ 90 z roku 1978, rekonstrukce provedena 
v r. 2000    
Projektované parametry: 
Q = 1,0 l/s = 33000 m3/rok 
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EO 670 
Přítok:  BSK5 = 12,41 t/rok 
Odtok:  BSK = 1,1 mg/l 
Skutečné parametry: 
Q = 0,226 l/s = 7135 m3/r 
EO 62 
Přítok:  CHSK = 323 mg/l 
  BSK5 = 190 mg/l 
  NL = 169 mg/l 
Odtok:  CHSK = 30 mg/l 
  BSK5 = 9 mg/l 
  NL = 40 mg/l 
Vyprodukovaný kal  je odvážen na ČOV Jirkov. Odtok z ČOV je zaústěn do 
Podkrušnohorského přivaděče. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně. 
Kanalizace v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
Spodní část, pod řekou Bílinou:  
Nově vybudovaná kanalizace splašková (K-CV.015-S.C) ve Vysoké Peci je ukončena nově 
vybudovanou ČOV. ČOV byla uvedena do provozu v r. 2002. Jedná se o typizovanou 
biologickou čistírnu BIO-CLEANER BC 750.   
Vlastníkem ČOV je obec Vysoká Pec a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění odpadních vod do Podkrušnohorského přivaděče v ř. km 1,55, 
bylo vydáno OÚ Chomutov ze dne 19.12.2002 pod č.j.: RŽP-III-Sol/4970/02 
Limity: 
Q = 3,8 l/s = 36 300 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

80 120 15 30 25 40 - - - - - - 

Platnost rozhodnutí do 31.12.2012 
Odpadní vody jsou odváděny gravitačně.     
Na kanalizaci a ČOV v obou částech je napojeno 63% obyvatel, 30% odvádí odpadní vody 
do septiků s odtokem do povrchových vod a 7% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV 
Údlice – 12 km. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místních vodotečí. 
 
 

××××× 

Pro řešení celkového výhledu odkanalizování obou částí obce Vysoká Pec a místní části 
Drmaly je zpracován projekt stavby. Trasa sběrače K – BOCR DN 250 v délce 2,103 km je 
vedena z obce Drmaly až po předávací místo na ČOV. Na hlavní sběrač budou napojeny 
ostatní větve kanalizačního systému, zajišťujícího jak odkanalizování stávajících objektů, tak 
i stavební připravenost dalších území. Vzhledem k nevyhovujícím výškovým umístěním 
některých částí obce bude nutno realizovat tři malé ČSOV a větve tlakové kanalizace. 
Stoky K1 – K12: BOCR DN 250 – 3,016 km, BOCR DN 200 – 0,120 km 
Výtlačné potrubí: PE DN 80 – 0,607 km 
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 CZ042.3503.4203.0067 Vysoká Pec 
  .0067.02 Drmaly 
 

identifikační číslo obce  018809 
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. Urbanistická studie obce Vysoká Pec z roku 1994 – zpracovatel AAM – Ing. arch. J. 

Rokyta 
7. Výstavba kanalizace a rekonstrukce zpevněných ploch - Vysoká Pec – Drmaly, projekt 

stavby, zpracovatel SINGS Chomutov – Ing. J. Straka  
8. Rekonstrukce vodovodu Vysoká Pec – Drmaly, PD k ÚR z 09/2003, zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vysoká Pec - Drmaly leží severovýchodně od města Chomutova při 
západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v nadmořských výškách  345 - 370 m n.m. 
Jedná se o obec do 130 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba 
hospodářskými budovami a rodinnými domky je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí 
protéká místní potok, který je zaústěn pod obcí do řeky Bíliny (Podkrušnohorský přivaděč), 
hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Území obce se nalézá v CHOPAV Krušné hory. 
Původně zemědělská oblast dnes v útlumu (zrušen chov skotu), pouze menší provoz lesního 
hospodářství (Pěstební středisko - Krušnohorské lesy s.r.o.), sadovnictví a ovocné školky. 
Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
stoupat  v závislosti na nové výstavbě. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Drmaly jsou zásobeny ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná a  
jímání z Kunratického potoka potrubím do vodojemu Drmaly 360 m3 (402,08/398,34 m n.m.) 
a dále je voda vedena do Jirkova potrubím DN 150 s odbočením DN 80 do obce (OP-
SK.CV.001.35).  
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Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 

Vodovodní síť v obci Drmaly je z roku 1929, je zarostlá - nutná rekonstrukce vodovodní sítě 
včetně přípojek. V dolní části obce je stávající vodovod veden v zahradách rodinných domků 
a chat. Je nutné jeho přeložení. Rekonstrukce bude provedena z trub PE – HD 100 DO 80 
v délce 1593,8 m, PE – HD DN 50 v délce 154,85 m a vodovodní přípojky PE 1“ 77 ks 
v celkové délce 359,75 m. V místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodních 
řadů potrubím DN 80 v délce 0,2 km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích s odtokem do povrchových vod – 
50% obyvatel a bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice (12,0 km) – 50%.  
V Drmalech je pouze část dešťové kanalizace. 
 
 

××××× 

Pro řešení celkového výhledu odkanalizování části obce Drmaly je zpracován projekt stavby. 
Splašková voda bude odváděna na ČOV Vysoká Pec. Viz Vysoká Pec.  
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 CZ042.3503.4203.0067 Vysoká Pec 
  .0067.03 Pyšná 
 

identifikační číslo obce  000702 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Urbanistická studie obce Vysoká Pec z roku 1994 – zpracovatel AAM – Ing. arch. J. 

Rokyta  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Vysoká Pec - Pyšná leží na sever od Jirkova v nadmořských výškách 600 - 
700 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 112 rekreačními objekty. 
Převážná část bytového fondu byla přeměněna na rekreační a byla zde provedena dostavba 
rekreačních domů i chat. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. V obci je 
požární nádrž o rozloze 0,045 ha, území náleží do povodí Bíliny a CHOPAV Krušné hory. 
Nejvíce je tato oblast využívána pro zimní sporty. Dnes je hlavně zájem jak o výstavbu 
individuální rekreace, tak o výstavbu rodinných domů.  Do budoucna lze předpokládat mírný 
rozvoj, hlavně v oblasti turistického ruchu. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo 
mírně stoupat  v závislosti na nové výstavbě. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pyšná je zásobena ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná do 
vodojemu Pyšná 30 m3 (713,00/711,20 m n.m.) a odtud do obce potrubím DN 80 (OP-
SK.CV.001.36).  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou 
dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené. 
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Vodovodní síť a vodojem (rozšíření na 65 m3) v obci Pyšná je nutno rekonstruovat s 
ohledem na navržený nárůst rekreačních objektů a tím i rekreantů. Vodovodní síť z roku 
1929 je zarostlá. Realizace po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pyšná nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány 
individuálně v septicích se vsakem – 40% obyvatel, 50% v bezodtokových jímkách 
s odvozem na ČOV Údlice (15,0 km) a 10% v MČOV do vsaku.  
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.  
 

××××× 

Uvažuje se s odkanalizováním části obce Pyšná a samostatnou čistírnou odpadních vod. 
Realizace po roce 2015. 
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice. 
 


