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 CZ042.3502.4202.0009 Arnoltice 
  .0009.01 Arnoltice 
 

identifikační číslo obce  000043 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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 Arnoltice z roku 1994, zpracovatel Architektonická kancelář- 

Uniprojekt, Děčín 2, Horská 14, Ing. arch. A. Höll 
7. Plán obnovy obce Arnoltice z roku 1997, zpracovatel AK–Uniprojekt, Děčín 2, Horská 14 
8. Provozní řád vodovodu  
9. PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení „Arnoltice-Kanalizace a ČOV, 1. etapa“  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží na sever od Děčína v nadmořských výškách 330 – 365 m n. m. Jedná se o obec s 
cca 300 trvale žijícími obyvateli s 70 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a 
ubytovacími zařízeními s 30 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci jsou dvě malé vodní nádrže – rybník 
Arnoltovice sloužící i jako požární nádrž a koupaliště na hranici s obcí Růžová. Protéká zde 
místní potok, východně na rozhraní obce a chatové zástavby protéká Suchá Kamenice. 
Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, 
CHOPAV Severočeská křída a leží v ochranné pásmu vodního zdroje. 
Předpokládá se mírný rozvoj. V obci jsou podmínky pro rozvoj rekreace, drobného 
zemědělství a lesnictví. Předpokládá se výstavba 10 RD v jihovýchodním cípu obce a na 
vytypovaných parcelách uvnitř kompaktní zástavby. Rozšíření individuelní rekreace o dalších 
10 chat a stávající ubytovací zařízení s počtem cca 30 lůžek  rozšířit o dalších 30 míst.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Arnoltice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Děčín-Hřensko (DC.001) vodovodem 
(SK-DC.001.14).  
Z vodojemu Kámen 6000 m3 (404,00/399,00 m n. m.) vede zásobní řad DN 160 přes 
přerušovací komoru 50 m3 (380,00 m n. m.) do obce. Rozvodné řady v obci jsou převážně 
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z potrubí PVC, lPE s profilem 90 a 160 mm. V současné době je zásobováno 100% trvalých i 
přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  
Kapacita a kvalita vody je vyhovující.  

××××× 

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující. Pouze v severozápadní části 
obce je technický stav vodovodních řadů špatný s častými poruchami a je nutné 
počítat s výměnou za potrubí nové a kapacitní, cca 20%.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Arnolticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek. Svoz na ČOV Děčín (20% trvalí obyvatelé), odvoz na pole (20% trvalí 
obyvatelé) a bez předčištění přímo do povrchových vod (60% trvalí obyvatelé). 
Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 20% dešťových vod je odváděno starou kanalizací, 
která je ve velmi špatném stavu. 

××××× 

Odkanalizování celé obce jedním kanalizačním systémem s centrální ČOV se vzhledem 
malého počtu trvale žijících obyvatel a nepravidelné konfigurací terénu pro technickou a 
ekonomickou náročnost stavby v současné době nedoporučuje.  
Obec připravuje na rok 2005-2007 výstavbu oddílné, splaškové kanalizace a ČOV pro střed 
obce. V řešeném území žije cca 140 obyvatel, to je ½ trvale žijících obyvatel v obci. Je 
zpracovaná  projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci 
„Arnoltice-Kanalizace a ČOV, 1.etapa“. Navrhovaná výstavba kanalizace umožní odvádění 
splaškových odpadních vod z objektů v jihozápadní části obce a vytvoří předpoklad pro další 
rozšiřování kanalizační sítě ve středu obce. V 1.etapě je navrženo potrubí DN 300,  délky 
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1305m, včetně kanalizačních přípojek a ČOV pro 140 EO. Biologická čistírna odpadních vod 
je navržena jako podzemní konstrukce z plastů pro umístění technologie s nadstavbou 
jednopodlažního objektu pro provozní a sociální zázemí obsluhy, doporučený typ AS-
ANAcomb, pro 140 až 175EO, Q=22,5 m3 /den, BSK5 = 9 kg/den.  
Výhledově, po roce 2015, je možné uvažovat s výstavbou 2.etapy kanalizace v dl. 1,5 km a 
druhé lokální ČOV na východním okraji obce sloužící pro cca ¼ obyvatel, rekreační objekty a 
nově navrženou zástavbu s kanalizací DN 300 v dl. 1,0 km.   
Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 25%) budou likvidovány v domovních 
čistírnách odpadních vod, nebo budou svedeny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV 
Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň. Veškeré nečištěné vody budou 
odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je  v rozporu se  zákonem  č. 185/2001  sb.  a   
prováděcích  vyhlášek   o  odpadech. 
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 CZ042.3502.4202.0010 Benešov nad Ploučnicí 
  .0010.01 Benešov nad Ploučnicí 
 

identifikační číslo obce  040757 
kód obce    00001 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
7. Územní plán obce Benešov n. Pl. z roku 2002, zpracovatel SAUL, U Domoviny 491/1, 

Liberec, Ing. arch. L. Plašil  
8. Kanalizační řád z roku 2000 pro kanalizaci s ČOV 
9. Kanalizační řád z roku 2000 pro kanalizaci bez ČOV 
10. Projektová dokumentace k UR z roku 1994, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace a.s. ÚP Liberec  
11. Vodohospodářská studie – kanalizace a ČOV z roku 2001, zpracovatel SVIS s.r.o., Ústí 

nad Labem. 
12. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení z roku 2004 – Benešov, kanalizace a 

ČOV, zpracovatel SVIS s.r.o., Ústí nad Labem 
13. Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Benešov nad Ploučnicí –     

odkanalizování a čištění odpadních vod“ zpracovaná firmou Severočeská vodárenská 
inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Ing. J. Tavodová v  listopadu 2006 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Benešov n. Pl. leží jihovýchodně od Děčína v údolí řeky Ploučnice a potoka Bystrá, v 
nadmořské výšce 185,00 – 260,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 4000 trvale žijícími 
obyvateli a s ubytovacími zařízeními s 80 lůžky. Zástavba je soustředěná převážně podél 
vodních toků, převládá bydlení individuální v rodinných domech, v západní části obce se 
sídlištní zástavbou. Jižně od obce protéká Fojtovický a Dolský potok. V zástavbě obce se 
nachází rybník a koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České 
středohoří.  
V obci má sídlo několik provozoven: BENAR a.s., Českolipská 282 – textilní průmysl (300 
zaměstnanců), INTERKOV s.r.o., Děčínská 32 – výroba kancelářských potřeb (400 zam.), 
DYPA s.r.o., Nádražní ul. – papírenský průmysl (50 zam.), HUDYPRODUCTION, Nádražní 
286- výroba sportovních potřeb (75 zam.), KOVO s.r.o., Družstevní 261-kovovýroba (35 
zam.), ENVIG-BRONSWERK s.r.o., Děčínská 288- zásobníky na tlakové nádoby (100 zam.), 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.  
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Benešov n. Pl. je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Benešov n.Pl. – Dolní 
Habartice (SK-006) vodovodem SK-006.1. V obci se využívají podzemní zdroje vody, a to jak 
zářezy a jímky s gravitačním odběrem, tak i vrty s čerpáním vody ze zdroje a přívod vody z 
Dolních Habartic. 
Do VDJ Cihelní – nový 1200 m3 (236,10 m n.m. - terén) je přivedena voda ze zdroje Pod 
Ovesnou a voda z vrtu Sídliště. 
Do VDJ Cihelní – starý 200 m3 (236,10 m n. m. - terén) je přivedena voda z pramene 
Groman a voda z Dolních Habartic. Voda z těchto vodojemů je svedena potrubím DN 150 do 
obce. Na potrubí DN 200 je připojen zdroj Pivovarské studny – v současné době mimo 
provoz. 
Do VDJ Vilová - starý 100 m3 (238,00/234,70 m n.m.) a Vilová - nový 100 m3 
(238,00/234,70 m n.m.) je přivedena voda ze zdrojů Koněvova a vrt U benzinky a odtud do 
obce. U vodojemů je ATS na 1 l/s pro spotřebiště Táborský vrch.  
Do VDJ Nad hřbitovem 25 m3 (ter. 255,70 m n.m.) je přivedena voda ze zdroje Wolkerova a 
odtud do obce. 
Do VDJ Valkeřický – nový 50 m3 (ter. 245,68 m n.m.) je přivedena voda z prameniště Mlatce 
a odtud do spotřebiště. 
Do VDJ Valkeřice – starý 15 m3 (ter. 241,54 m n.m.) je přivedena voda ze zdroje Valkeřická. 
Tento zdroj je v současné době mimo provoz.  
Vodojemy jsou v jednotném tlakovém pásmu a lze je vzájemně propojovat, kromě VDJ Nad 
hřbitovem a VDJ Valkeřický – Nový. Tak lze získat náhradní zásobování v případě odstavení 
některého ze zdrojů. 
Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující, kvalita vody 
odpovídá vyhlášce 376/2000 Sb. 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Není v 
budoucnu uvažováno s jeho dalším rozšířením, pouze případné rozšíření pro novou 
zástavbu a postupná rekonstrukce cca 15% sítí.  
Vzhledem návrhu v  územnímu  plánu Benešova  nad  Ploučnicí, výstavba  silnice  I/13,  by 
mohlo dojít k ohrožení jakosti a vydatnosti zdrojů pro SK Benešov nad Ploučnicí. 
Doporučená náhrada, by byla možná připojením na SK Děčín. To by znamenalo vybudování 
přivaděče z Děčína v délce cca 6,0 km s napojením na přivaděč z Hřenska do Děčín. 
Vybudování přivaděče by vznikla možnost připojení dalších obcí na SK Děčín. Jsou to 
zejména obce Dolní Habartice, Horní Habartice a Markvartice. Navrhovaná výstavba po roce 
2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Případně je možno využívat 
zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní 
sítě. 
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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. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat 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 současné době jsou v Benešově n. Pl. provozovány dva kanalizační systémy:  
1) Jednotný kanalizační systém (K-DC.32-J.C) zakončený mechanicko-biologickou ČOV 
(1600 EO), typu Kherova kalová kapsa vel. III v kovovém provedení. ČOV je vybavena 
havarijním obtokem, ručně stíranými česlemi, horizontálním lapákem písku a rozdělovací 
šachtou. Aerace je prováděna kartáči typu Kessener. Měření množství nátoku odpadních 
vod je zajištěno Thomsonovým přepadem. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s.Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice  
Rozhodnutí o vypouštění : 
Č.j.: VLHZ 3202/81/235/Lat/Z, vydal OÚ Děčín RŽP 
Platné povolení k vypouštění vydáno : 4.10.1996 
Limity: 1950 EO, Q = 120 450 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

pH 

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

Recipient:: Ploučnice 
Odkanalizovaná část města Benešov n. Pl. – Sídliště má 1920 napojených obyvatel ze 
zástavby panelových domů, několika přilehlých rodinných domů, základní školy, místní 
restaurace, plynové kotelny a podniku Narva Bel s.r.o. Tato kanalizace je gravitační a nejsou 
na ní napojeni žádní význační znečišťovatelé. Na tuto kanalizaci je napojeno 48% obyvatel. 
 
2) Jednotná kanalizace s částečným mechanickým předčištěním v septicích. Skládá se ze 17 
samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty, které ústí do recipientů 
Fojtovického potoka, toku Bystré a Ploučnice. Kanalizace je v celé délce gravitační a podle 
umístění je rozdělena na kanalizační systémy:  
Kanalizaci - střed (K-DC.33-J.N), 13 výustí do vodoteče 
Kanalizaci – U Benaru (K-DC.34-J.N), 3 výusti do vodoteče 
Kanalizaci – U hřbitova (K-DC.35-J.N), 1 výust do vodoteče 
Na tyto kanalizace je napojeno 48% obyvatel a 5 DČOV, na které je napojeno 0,7% obyvatel. 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a provozují ji Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s. 
 
Zbývající obyvatelé odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV 
Děčín (3,3% obyvatel).  
Vlastní průmyslovou ČOV má firma INTERKOV s.r.o. (60 EO) a BENAR (6200 EO).  
 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a část pomocí příkopů, struh a propustků 
do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu.  
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××××× 

Původně dle projektové dokumentace k UR z roku 1994 se v blízkosti stávající ČOV 
uvažovalo s výstavbou nové ČOV (2500 EO).  
Na základě rozhodnutí investora, po zpracování vodohospodářské studie odkanalizování 
Města Benešov nad Ploučnicí - z roku 2001 firmy SVIS Ústí n.L., která řešila odkanalizování 
města ve dvou variantách, bude do roku 2005 místo nové ČOV vybudována čerpací stanice 
s přečerpáním odpadních vod na ČOV Děčín - Boletice a zrušení stávající ČOV v Benešově 
n. Pl.  
Odpadní vody budou z města Benešov nad Ploučnicí odváděny na nově vybudovanou 
čistírnu odpadních vod do města Děčína systémem gravitační kanalizace a výtlakem na 
kterém jsou umístěny 3 přečerpávací stanice odpadních vod (2x ČSOV 20 l/s a 1x ČSOV 35 
l/s), které rozdělují kanalizační výtlak na 4 úseky označené V-1, V-2, V-3 a V-4. Kanalizační 
výtlaky jsou navrženy z HDPE 160 x 9,1. Kanalizační výtlak V-1 v délce 900 m, V-2 v délce 
1300 m, V-3 navržen v délce 2300 m a V-4 v délce 1450 m. 
První ČSOV pro Benešov n. Ploučnicí je navržena v místě stávající ČOV. Z důvodu omezení 
nákladů stavby je čerpací stanice a k ní příslušné objekty navrženy tak, aby bylo možné 
stávající nádrže využít. Trubní rozvody v areálu čerpací stanice bude nutné vybudovat nové. 
První nádrž stávající ČOV bude přestavěna na oddělovací komoru s hrubým předčištěním. 
Navrhujeme použít samočinné ručně stírané česle. Druhá a třetí komora bude propojena, 
stávající nádrže budou sloužit jako ztracené bednění a do vzniklého prostoru bude 
vestavěna dešťová zdrž vybavená vyplachovací klapkou. Nově navržená ČSOV bude 
nadzemní s nadzemní částí strojovny a podzemní jímkou. 
Stávající stoky a stávající domovní přípojky budou v místech, kde je navržena nová 
kanalizační stoka, do této stoky přepojeny. Po dokončení stavby je třeba seznámit obyvatele 
s nutností  oddělení splaškových a dešťových vod u jednotlivých nemovitostí a se způsobem 
napojení splašků na kanalizaci pro veřejnou potřebu s odstranění septiků, aby došlo 
k maximálnímu omezení množství balastních vod čerpaných na ČOV Děčín.  
Dále je nutné postupně rekonstruovat kanalizační síť ve městě Benešov nad Ploučnicí. 
Ideálním řešením by byla výstavby nové pouze splaškové kanalizace s postupným 
přepojováním na navržený systém. 
Navrhovaná kapacita doplnění stávající stokové sítě výstavbou stok a zařízení:  
DN 300 až 500 dl.3,0 km, 2 x ČSOV 12 l/s s OK a 4x ČSOV 5 l/s s výtlačným potrubím DN 
50 až 100 dl. 1,0km. Možnost připojení cca 80% obyvatel.  
Z ekonomických důvodů se předpokládá realizace dalších investic až po roce 2015. Jedná 
se o výstavbu stok DN 250 až 400 dl. 1,7 km a 3x ČSOV s výtlačným potrubím DN 100 dl. 
110 m.  
Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro 
cca 97% obyvatel. U zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace 
splaškových vod.  
 
 
Původním záměrem SVS a.s. bylo podchycení odpadních vod vypouštěných jednotlivými 
kanalizačními výustmi do vodotečí Ploučnice a Bystrá. Tyto měly být čerpány do 
kanalizačního systému města Děčína a čištěny na tamní ČOV Boletice. Trasa plánovaného 
výtlaku byla v průběhu územního řízení z majetkoprávních důvodů shledána jako 
neprůchodná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné se vrátit k myšlence rekonstrukce a rozšíření 
ČOV Benešov.  
 
V listopadu 2005 byla zpracována dokumentace pro územní řízení na akci „Benešov nad 
Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod. Objednatelem dokumentace byla firma 
SVIS s.r.o. Ústí nad Labem a zpracovatelem Ing. Robert Klement, Žatec. 
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Stávající ČOV v Benešově nad Ploučnicí sestává ze tří paralelních linek VHS III, kalové 
hospodářství nemá. V současné době se na ČOV čistí splaškové vody od 1920 obyvatel. 
Město Benešov nad Ploučnicí má v současné době 4043 obyvatel a tomu odpovídající 
služby a podnikání. Po rekonstrukci čistírny a úpravách a rozšíření kanalizace bude možné 
jimi produkované splaškové vody řádně likvidovat. Nová čistírna bude zřízena v sousedství 
stávající čistírny, která bude po realizaci nové čistírny zrušena. 
Čistírna bude sestávat z mechanického předčištění situovaného do stavebního objektu, 
čerpací stanice a biologické části sestávající ze dvou paralelních linek vestavěných do 
monobloku společně s kalovým hospodářstvím. 
Pro novou čistírnu bude provedena rekonstrukce elektropřípojky. V areálu čistírny bude 
zřízena nová obslužná komunikace a areál bude nově oplocen. 
 
V listopadu 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na akci 
„Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod“ firmou Severočeská 
vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Ing. J. Tavodová. 
 
V současné době jsou odpadní vody likvidovány na stávající ČOV v západní části Benešova. 
Tato projektová dokumentace řeší odkanalizování města Benešov a odvedení splašků na 
novou kapacitní ČOV ve stávajícím místě. 
 
Stavba se nalézá ve městě Benešov nad Ploučnicí z větší části na pravém břehu řeky 
Ploučnice. Čistírna odpadních vod je navržena na výjezdu z města směrem na Děčín. Trasa 
kanalizačních stok a výtlaků ve městě Benešov nad Ploučnicí je navržena tak, aby umožnila 
odkanalizování centrální oblasti města.  
Z důvodu svažitého terénu ve městě směrem k řece Ploučnici jsou nově navrhované 
kanalizační stoky umístěny v dolní části města. Tyto kanalizační stoky jsou navrhovány jako 
splaškové a odvádějí odpadní vody do čerpacích stanic odpadních vod, odkud jsou tyto vody 
čerpány do hlavní kmenové stoky. Do kmenové stoky v ulici Děčínská budou dočasně 
přepojeny stávající stoky z levé strany kanalizace přes nově vybudované odlehčovací 
komory  do doby vybudování splaškových stok v oblasti sídliště a sousední zástavby). Po 
dokončení dalších etap kanalizace budou tyto odlehčovací komory vyřazeny z provozu.    
 
Čistírna odpadních vod – stručný popis navrhovaného řešení 
Nová čistírna odpadních vod bude zřízena na p.p.č. 366/5 a na oddělené části parcely 366/1 
obě v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.   
Čistírna bude sestávat z odlehčovací komory,  mechanického čištění situovaného do 
stavebního objektu, čerpací stanice  a biologické části sestávající ze dvou paralelních linek 
vestavěných do monobloku společně s kalovým hospodářstvím.  
Odpadní vody natékající do prostoru čistírny jsou ze stávající šachty za oplocením  
přivedeny do nové odlehčovací komory, Z ní do čistírny škrtící trať (kapacitní potrubí DN 238 
mm délky 7,4 m umožňující maximální nátok 120 l/s). Vody, které při srážkách čistírna 
nebude schopna pojmout budou odtékat odlehčovací stokou DN 500. Před nátokem do 
odlehčovací stoky jsou instalovány ruční česle s průlinou 60 mm. 
V čistírně natečou odpadní vody přes mechanické čištění sestávající z lapáku štěrku, ručních 
česlí, strojních česlí a vertikálního lapáku písku. V objektu mechanického čištění budou dále 
lis na shrabky a separátor písku. Produkované odpady (písek a odvodněné shrabky) budou 
krátkodobě shromažďovány v kontejnerových nádobách 770 l před objektem. 
Mechanicky vyčištěná voda bude natékat do čerpací jímky osazené čerpadly 1+1 každé o 
hydraulickém výkonu 24 l/s s frekvenčním měničem. Čerpací režim bude řízen v závislosti na 
výšce hladiny v jímce snímané ultrazvukovým snímačem. Řídící automatika bude 
prostřednictvím frekvenčního měniče udržovat hladinu ve stále stejné úrovni. Protože 
minimální čerpací výkon je cca 8,6 l/s, bude docházet v době minimálních přítoků při 
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dosažení vypínací hladiny k vypínání čerpadla a při dosažení provozní hladiny opět k jejich 
zapínání. Čerpadla se budou v denních cyklech střídat, při poruše jednoho z čerpadel 
samočinně naběhne čerpadlo v záloze a informace o poruše bude signalizována.  
Při nátoku srážkových vod přesahujících výkon čerpadla (24,0 l/s) dojde k odtoku 
nadlimitního množství mechanicky vyčištěné vody obtokem biologického stupně. 
Voda bude do biologického stupně (monoblok s dvěmi paralelními linkami) převáděna 
tlakovým potrubím DN 125. Mezi denitrifikačními nádržemi je rozdělovací objekt pro řízené 
rozdělení nátoků do obou čistírenských linek. Obsah denitrifikačních nádrží je promícháván 
ponornými míchadly. Homogenizovaná směs obsahující aktivační kal odteče přelivem do 
nitrifikačních nádrží. Na dně aktivačních nádrží je instalován pevný systém 
s jemnobublinnými aeračními elementy. Voda z nitrifikace dále natéká do vestavěné 
dosazovací nádrže tvaru komolého jehlanu s oblými úžlabími s odtokovým žlabem 
s předřazenými nornými stěnami a možností výškové rektifikace. Vyčištěná voda z každé 
linky odtéká potrubím DN 200, odtoky se v zemi vedle monobloku spojí v jedno potrubí 
zaústěné do spojné a vzorkovací šachty Š2 zřízené na obtoku biologického stupně. Množství 
vody proteklé čistírnou (mechanickým stupněm) bude měřeno v Parshallově žlabu P4 
umístěném v šachtě před zaústěním vyčištěné vody do odlehčovací stoky. Zaústění potrubí 
vyčištěné vody je v šachtě Š3 přizpůsobené k odběru vzorků vyčištěné vody. 
V monobloku jsou dále zahušťovací nádrž a dva kalojemy. Tyto nádrže jsou vybaveny 
středněbublinnou aerací umožňující zvýšit obsah sušiny v kalu a zajišťují aerobní stabilizaci 
kalu. Kalová voda z kalojemů i zahušťovací nádrže bude odčerpávána lehkými ponornými 
čerpadly dle potřeby do rozdělovacího objektu. Do rozdělovacího objektu jdou dále zaústěna 
i potrubí vratného kalu a alternativně i plovoucího znečištění. Zahuštěný kal ze zahušťovací 
nádrže je dle potřeby přečerpáván do uskladňovacích nádrží (kalojemů). Zahuštěný kal 
z kalojemů bude odvážen k dalšímu zpracování cisternovými vozy na ČOV do Děčína. 
V dmychárně umístěné v objektu hrubého předčištění jsou instalována dvě jednootáčková 
dmychadla doplněná o frekvenční měnič umožňující plynulou regulaci dodávky tlakového 
vzduchu v závislosti na množství kyslíku v nitrifikaci a mamutová čerpadla. Další dmychadlo 
bude sloužit k   provzdušňování zahušťovací nádrže a kalojemů. Vzduch pro dmychadla 
bude nasáván v hale mechanického čištění, tím bude vytvářen nízký podtlak a 
minimalizováno šíření zápachu z mechanického čištění do okolí. 
Objekty stávající čistírny budou vyjma šachty na přítoku a části odlehčovací stoky postupně 
zlikvidovány a vodní dílo stávající ČOV bude zrušeno. Po dobu výstavby nové čistírny 
zůstanou v provozu dvě stávající linky VHS III a odstaveny a zlikvidovány budou teprve po 
uvedení nové čistírny do zkušebního provozu. 
 
Kanalizace -  stručný popis navrhovaného řešení: 
Kanalizační stoky jsou navrženy z trub kameninových hrdlových glazovaných v profilech DN 
250-500mm.  
Výtlačná potrubí jsou navržena z HDPE 110 x 10 mm. 
Bezpečnostní přepady z ČSOV 1, ČSOV2, ČSOV4 a z ČSOV 5 jsou z korug.PVC v profilu 
DN 300.  
Odlehčovací stoky od jednotlivých OK jsou navrženy z trub kameninových hrdlových 
glazovaných DN 500 mm,  škrtící trať z potrubí hrdlového kameninového glazovaného DN 
200 mm. 
Potrubí kanalizačního výtlaku pod Ploučnicí od ČSOV 5  bude provedeno řízeným protlakem 
s použitím vrtného zařízení do skály (MUD motor) 
Kanalizační přípojky jsou kameninové hrdlové glazované  DN150mm. 
Pod Ploučnicí + náhonem bude kanalizační výtlak M-5 proveden řízeným protlakem, budou 
protlačena 2 potrubí souběžně. 
Na stoce A-4 mezi šachtami Š7 (km 0,213) a Š9 (km0,295) bude proveden protlak 
kameninového potrubí DN300. 
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Přeložka vodovodu v délce 27 m je navržena z PVC110. 
 
Výstavba kanalizace ve městě Benešov nad Ploučnicí je rozdělena do 5 stavebních 
objektů.  
SO 01 tvoří stavba ČOV.    
SO 02 tvoří stavba kmenové stoky A, stavba přepojení stávajících stok včetně objektů na 
nich ( OKA 1, OKA 2, OKA 3, OKA 4, škrtící a odlehčovací stoky )  
SO 03 stoky A-1, A-1-1, A-1-2, A-1-3, A-1-4, A-1-5, A-1-51, A-2-část1, A-2-1, A-2-2, A-2-3, 
kanalizačních výtlaků M-1 a M-2 a Čerpacích stanic 1,2, včetně bezpečnostních přepadů 
elektropřípojek 
SO 04 stoky A-4, A-4-1, A-2-část2 , A-4-2, kanalizační výtlak M-4 a čerpací stanice 4, včetně 
bezpečnostního přepadu a elektropřípojky, přeložka vodovodu v délce 27 m. 
SO 05 stoka A-5, ČSOV 5 včetně bezpečnostního přepadu a elektropřípojky, kanalizační 
výtlak M-5   

TABULKA  STOK 

SO 

stoka Materiál, 
profil  

délka  /m/ počet přípojek 

 A  1086 DN150 - 59 
 odlehčovací stoka od OK A1 K 500 46  
 škrtící trať od OK A1 K 200       

K 400 
26             
19 

 

02 škrtící trať od OK A2 K 200 24  
 škrtící trať od OK A3 K 200 25  
 škrtící trať od OK A4 K 200 19  
 A-1 K 300 71 DN150 - 41 ks 
  K 400 359 DN200 - 2 ks 
 A-1-1 K 300 10  
 A-1-2 K 300 22  
 A-1-3 K 250 104 DN150 - 5 ks 
 A-1-4 K 250 70 DN150 - 5 ks 
 A-1-5 K 300 39 DN150 - 4ks   

DN250 - 1 ks 
03 A-2 - část 1 K 300 169 DN150 - 13 ks 
 A-2-1 K 250 120 DN150 - 11 ks 
 A-2-2 K 250 95 DN150 - 11 ks 
 A-2-3 250 48 DN150 - 3 ks 
 M-1 HDPE 110x10 238  
 M-2 HDPE  110x10 134  
 bezpečnostní přepad od ČSOV 1 PVC 300 7  
 A-4 300  305+4 DN150 - 13 ks 
 A-4-1 250 196 DN150 - 11 ks 

04 A-2 - část 2 250 358 DN150 - 21 ks 
 A-4-2 250 217 DN150 - 10 ks 
 M-4 HDPE 110x10 301 + 7  
 bezpečnostní přepad od ČSOV 4 PVC 300 19  
 A-5 300 110  

05 M-5 HDPE  110x10 176      
zdvojeno    

 

 bezpečnostní přepad od ČSOV 5 PVC 300 18  
 
CELKOVÁ DÉLKA STOK A VÝTLAKŮ:   4 442 m 
 
Město Benešov nad Ploučnicí požaduje vyřešit odkanalizování i levobřežní části města. 
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 CZ042.3502.4202.0010 Benešov nad Ploučnicí 
  .0010.02 Ovesná 
 

identifikační číslo obce  000246 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán obce Benešov n. Pl. z roku 2002, zpracovatel SAUL, U Domoviny 491/1, 

Liberec  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Benešov n. Pl. – Ovesná leží severně nad Benešovem n. Pl., v nadmořské 
výšce 300,00 – 430,00 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru do 100 trvale 
žijících obyvatel s 21 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél potoka a místní 
komunikace, bydlení individuální v rodinných domech. Východně od obce protékají dva 
místní potoky. Na západním okraji obce se nachází rybník. Území náleží do povodí řeky 
Labe a CHKO České středohoří.  
Rozvoj obce se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Ovesná je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí 
studní. 

××××× 

V Ovesné se s výstavbou vodovodu v současné době neuvažuje. Pro zásobování 
pitnou vodou budou dále využívány domovní studny. 
Ve výhledu, po roce 2015, se předpokládá výstavba vodovodu s napojením na vodovod SK-
DC.006 Benešov nad Ploučnicí - Dolní Habartice. Z vodojemu VDJ Cihelná – nový 1200 
m3 zásobním řadem DN80 v délce cca 1,9 km a ATS.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a 
domovních studní v obci. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Ovesné není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s 
odtokem do povrchových vod (22% obyvatel) a bezodtokových jímek s vyvážením (78% 
obyvatel) s odvozem na ČOV Děčín. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0011 Bynovec 
  .0011.01 Bynovec 
 

identifikační číslo obce  000044 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Urbanistická studie Bynovec z roku 1993, zpracovatel ateliér OMEGA s.r.o. Horova 12, 

Ústí n. L., Ing. arch. J. Kallmunzerova 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 – 390,00 m 
n. m. v údolí Bynovského potoka. Jedná se o obec do 250 trvale žijících obyvatel a s 21 
objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, zástavbou 
rodinnými domy venkovského charakteru. V obci se nacházejí tři vodní nádrže – rybníky. 
Obcí protéká místní Bynovecký potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, 
CHOPAV Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. Obec se 
nachází v povodí řeky Labe. V obci jsou dva menší průmyslové podniky s 10 zaměstnanci 
(papírenská výroba, kovovýroba) a jeden sklad sportovních potřeb. 
Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Bynovec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín (SK-001) vodovodem 
(SK-001.6) z VDJ Kámen 6000 m3 (404,00 / 399,00) potrubím PVC DN 100 do obce. 
Vodovodní systém je vybudován z trub DN 80 – 100. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. 
V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších 
úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 15% sítí. 
Zásobování objektů nové zástavby vodou bude řešeno rozšířením stávající vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Bynovci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (90 % 
obyvatel) se zaústěním odpadů do vodoteče nebo do vsaků (70%) a žump (10 % - trvalí 
obyvatelé) s vyvážením na ČOV Děčín nebo na pole (2%). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se 
zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech. 
ÚS navrhuje výstavbu kanalizačního systému: ČOV 300 EO, 2x ČSOV s výtlačným potrubím 
DN 50 dl. 0,4 km, DN 300 dl. 2,5 km. V současné době, minimálně do roku 2015, se 
z ekonomického důvodu nedoporučuje.  
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.01 Česká Kamenice 
 

identifikační číslo obce  040758 
kód obce    00001 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
7. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26, Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16 a příloha z roku 2002 
8. Provozní řád vodovodu z roku 1998 
9. Kanalizační řád z roku 2000 
10. Zadání stavby – Česká Kamenice, kanalizace a ČOV z roku 1992, zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚP Liberec  
11. Česká Kamenice – Nerudova, podchycení kanalizačních výustí, zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ÚP Liberec  
12. investiční záměr stavby „Česká Kamenice – odstranění výustí DC 25, DC 27, DC 29 a 

DC 30“ vypracovaný firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, útvar 
rozvoje, Ing. Miloslav Skála v červnu 2006  

13.  rozpracovaný projekt stavby „Česká Kamenice, Nerudova – odstranění výusti (DC 28) a 
rekonstrukce kanalizace“, který zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s., Ing. Tomáš Nevole  

14. rozpracovaný projekt stavby „Česká Kamenice – Havlíčkova, přepojení kanalizace“,   
který zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Ing. 
Tomáš Nevole  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Česká Kamenice leží východně od Děčína na řece Kamenici v nadmořské výšce 
290,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 3200 trvale žijícími obyvateli, zástavba 
soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální. Historické jádro České Kamenice bylo 
prohlášeno za městskou památkovou zónu. Kromě řeky Kamenice protéká obcí potok Pryský 
a další dvě místní vodoteče, jsou zde tři rybníky a dvě koupaliště. Území náleží do povodí 
řeky Labe. V obci má sídlo několik provozoven: TOSKAM s.r.o. – strojírenství, MOLTER – 
okna s.r.o., BS – DESA – textilní výroba, NAREX servis s.r.o. – opravna elektronářadí, 
Uhelné sklady Salač Zdeněk. 
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Na území obce se nachází tři chráněné krajinné oblasti: CHKO České Středohoří, CHKO 
Lužické hory a CHKO Labské pískovce; dále také CHOPAV Severočeská křída. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce – výstavba 20 bytových jednotek.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Česká Kamenice je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-005) 
vodovodem (SK-005.1). Skupinový vodovod dále zásobuje: Horní a Dolní Kamenici, 
Huníkov, Kunratice.  
Pro SK Česká Kamenice jsou tyto vodní zdroje a akumulace:  
-   ZD Kunratice(nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg) do VDJ Kunratice 50 m3 (364,22 m n.m.), 
z kterého je potrubím DN 80 vedena voda do Kunratic a potrubím DN 200 přes VDJ Skalka 
3x 250 m3 (346,88/343,12 m n.m.) do České Kamenice – NTP a přes ATS u VDJ Skalka do 
České Kamenice – STP (rozvodná síť v obci Kunratice je obce – vodu jí prodávají 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.).  
-   ZD Pustý zámek přes ÚV do VDJ Hlavní 460 m3 (346,90/343,90 m n. m.) – v současné 
době mimo provoz,nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg.  
-   Dobrý pramen přes ÚV (nevyhovující ukazatel pH, Mg, Ca) do VDJ Hlavní 460 m3 
(346,90/343,90 m n. m.), z kterého je zásobováno střední tlakové pásmo Česká Kamenice a 
do VDJ Střelnice – vyšší tlakové pásmo 2x 50 m3 (361,20/358,20 m n.m.). Část Horní 
Kamenice a malá část nejvýše položené zástavby v České Kamenici je zásobována přes ČS 
Havlíčkova. 
-   Horní Kamenice (štola a vodní zdroj pod Lískou - nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg, Fe) 
přes VDJ Horní Kamenice 2x 75 m3 (349,80/346,80 m n.m.) do VDJ Hlavní a do spotřebiště  
-   vodní zdroj Dolní Kamenice (nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg, Fe ) do VDJ Dolní 
Kamenice 2x 75 m3 (328,10/324,80 m n.m.) 
-   přívod z Prysku – přivaděč DN 125 z okresu Česká Lípa pro HTP Č. Kamenice s 
čerpáním přes ČS 6 m3 do VDJ Nový svět 25 m3 (404,00/401,00 m n.m.). Majitelem zdroje 
Prysk je obec a SčVK a.s. vodu kupuje- nevyhovující ukazatel pH, Mg, Ca 
-    z vodovodní sítě České Kamenice je čerpána voda přes obec do VDJ Horní Huníkov I. 50 
m3 (382,78/380,34 m n.m.) – vysoké pásmo  
-    Huníkov – ze zdroje je voda svedena do VDJ Dolní Huníkov II. 20 m3 (330,80/327,60 m 
n.m.) - nízké pásmo, Dolní Huníkov je provozován prakticky jako místní  vodovod  
- Vrt VH1 s ČS v ul. 5.května – v současné době mimo provoz 
Část vody je přiváděna do spotřebiště gravitačně (přes akumulace), část je čerpána buď do 
sítě nebo do některých vodojemů. 
V České Kamenici je vybudovaná kompletní zásobní síť, převážně litinová DN 60 – 200 mm, 
ze které je zásobováno 99% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u 
většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, 
Mg, v síti Dolní a Horní Kamenice byly parametry překročeny v Fe. Dle nové vyhlášky 
252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Průběžné rekonstrukce v souvislosti s dostavbami obytných lokalit, výměny stávajících 
nevyhovujících potrubí a pročišťování potrubí, cca 15% sítí. Rekonstrukce vodovodu v ul. 
Máchova a Nerudova DN 100 dl. 1,5 km do roku 2005.  
Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést 
náhradu vodního zdroje-zatím bez technického návrhu. Předpoklad napojení na SK Děčín, 
nutno vybudování přivaděče DN 300 v délce cca 12-15 km podle návrhu nejvhodnější trasy. 
Další možnost je ověřit využití vodárenských vrtů v Srbské Kamenici, které jsou v 
současnosti nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska).  
 
Rekonstrukce vodovodu v ul. Máchova a Nerudova nebyla dosud realizována (duben 2007). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti 
zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 současné době jsou v České Kamenici provozovány dva kanalizační systémy: 
1) Část odpadních vod je odváděna kombinovanou kanalizací (K-DC.027.2-J.C) na ČOV 
Česká Kamenice pro 5000 EO. Na kanalizaci s ČOV jsou napojeni obyvatelé ze starší 
zástavby nám. 28. října a nám. Míru, sídlištní zástavby v ul. Havlíčkova (zde je část oddílná), 
pod nemocnicí a nad ul. Děčínská, objekt nemocnice (hrubé předčištění), provozovna 
pekárny (lapák tuků), výrobna masa a uzenin (lapák tuků), octárna, 7 pohostinských zařízení 
a další drobné provozovny nevýrobního charakteru. Severně od centra města je nově 
vybudovaná nová stoka A1, A1-3.1 a A1-4 z roku 2001. Tato kanalizace odvede splaškové 
vody z ulic Sládkova, Spálená, Žižkova a Lidická. Kanalizace je v celé délce gravitační. 
Napojeno 49 % obyvatel. V areálu ČOV je dešťová zdrž a havarijní obtok. 
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Vodohospodářské rozhodnutí ze 31.10.2001: 
Množství:  max. 600 000 m3/rok 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
70 120 20 50 30 60 15 30 - - - - 
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Platnost rozhodnutí je do 12/2011. 
Čistírna je řešena jako mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací, denitrifikací, aerobní 
stabilizací kalu a odvodněním kalu na mobilním odvodňovacím zařízení. 
Do prostoru ČOV jsou přiváděny splaškové odpadní vody společně s dešťovými přívodní 
stokou "A". Při dešti, při překročení Qm = 41.3 l/s dojde k přepadu průtoku do záchytné 
dešťové nádrže objemu 300 m3. Dešťová voda je ze zdrže přečepávána v množství 15 l/s na 
hrubé předčištění ČOV. Odsazená voda přesahující kapacitu dešťové zdrže odteče do 
recipientu Kamenice. 
Průtok čistírnou je gravitační, čerpá se vratný kal do aktivace a přebytečný kal do 
zahušťovací nádrže. 
Septiky jsou vyváženy fekálním vozem do regulační šachty za dešťovou nádrží. 
Odpadní vody přitékají gravitačně na hrubé předčištění v kompaktním provedení, které slouží 
k zachycení plovoucích a sunutých nečistot v odpadní vodě. 
Biologická část je tvořena oběhovou aktivací objemu 1326 m3 se simultánní denitrifikací a 
nitrifikací a středovou kruhovou dosazovací nádrží s plochou 133,7 m2. 
Na odtoku z ČOV je osazeno měření průtoku. Kal je aerobně stabilizován, následně 
gravitačně zahuštěn, skladován v kalojemu cca 3 měsíce. Odvodnění kalu je na mobilním 
odstředivce. 
Kapacity:   5000 EO 
Roční produkce OV  410 000 m3/rok 
Denní množství OV  1 123 m3/d 
Denní znečištění  300 kg BSK5/den 
. 
2) Část odpadních vod je odváděny systémem 7 samostatných kanalizačních větví s 
vlastními výustními objekty. (K-DC.029-J.N). Tato kanalizace je jednotná s částečným 
mechanickým předčištěním (septik) a je v celé délce gravitační. Na kanalizaci jsou napojeni 
obyvatelé města včetně drobných provozoven nevýrobního charakteru. Napojeno 15% 
obyvatel. Do řeky Kamenice je zaústěno 5 kanalizačních větví a na jih od Kamenice jsou dvě 
kanalizační větve s výustními objekty do mlýnského náhonu.  
Kanalizační síť a ČOV jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují 
je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích (24%) a bezodtokových 
jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12% obyvatel. 
 
Dešťové odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a systémem příkopů, struh a 
propustků do recipientů. 

××××× 

V České Kamenici se v současné době budují stoky: DN 300 dl. 2,8 km + 2x shybka, DN 400 
dl. 45 m, DN 500 dl. 610 m (podchycení výustí č. 17 a 19). Připravuje se podchycení stoky 
v Nerudově ulici (výust  č. 10), čerpáním odpadních vod přes řeku Kamenici do povodí stoky 
„C“. Projektové parametry: - rekonstrukce stávající kanalizace  DN 500/750 dl. 243 m, bude    
                                             provedeno bezvýkopovou technologii     
                                            - nová ČSOV, budou osazeny 2 ks čerpadel každé o výkonu 4l/s,    
                                              H=5m, jedno bude rezerva, přípojka nn 20m  
                                           - výtlak splašků PEHD DN 80, dl. 50 m 
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Dále jsou nutné rekonstrukce v ulicích Máchova, Na vyhlídce, B. Němcové, 5. Května a 
Žižkova: DN 300 dl. cca 1,457 km a na stoce „C“, DN 1000 –0,7 km podpovrchovou úpravou.  
Dostavba kanalizační sítě: sběrač A - štola dl. 385 m, DN 800 dl. 80 m, DN 300 dl. 520 m, 
(podchycení výustí č. 8, 9, 11, 13). 
Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro 
cca 96% obyvatel. U zbývajících cca 4% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace 
splaškových vod.  
 
Na ČOV Česká Kamenice budou přiváděny odpadní vody i z Kamenického Šenova - 
Liberecký kraj. V současné době (2002-2003) je budována ČSOV Kamenický Šenov a 
výtlačné potrubí DN 150 - dl. 0,98 km na ČOV Česká Kamenice.  
V Kamenickém Šenově bude probíhat postupná výstavba nové oddílné kanalizační sítě s  
připojením na nově vybudovaný výtlak. Na tuto kanalizaci budou napojeny i splaškové 
odpadní vody z některých RD v České Kamenici v lokalitě u ČSPH až k Plusu. 
 
 
V červnu 2006 byl zpracován investiční záměr stavby „Česká Kamenice – odstranění 
výustí DC 25, DC 27, DC 29 a DC 30“ vypracovaný firmou Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. Teplice, útvar rozvoje, Ing. Miloslav Skála. 
 
Ve městě Česká Kamenice je t.č. ještě 11 kanalizačních výustí, ze kterých odtékají 
předčištěné odpadní vody (v septikách) do vodních toků. Odstranění těchto výustí bude 
prováděno postupně.  
K realizaci je připravena investice řešící odstranění výustí DC 31 a DC 32. Zahájeny byly 
práce na projektové dokumentaci na odstranění výusti DC 28. Objednána je projektová 
dokumentace na odstranění výusti DC 24. 
Tento investiční záměr se zabývá odstraněním výustí DC 25, DC 27, DC 29 a DC 30. Na 
zbývající výusti DC 21, DC 22 a DC 23 bude investiční záměr zpracován později. 
 
Cílem stavby je odstranění výše uvedených kanalizačních výustí a odvedení odpadních vod 
z nich vytékajících na ČOV Česká Kamenice. Řešení vychází ze studie „Česká Kamenice – 
dostavba kanalizační sítě“, zpracované v roce 2005 útvarem rozvoje Severočeské vodovody 
a kanalizace a.s. Teplice. 
 
Odstranění výusti DC 25 
Bude provedeno převedením splaškových vod do nově navrhované stoky AM, DN 400 délky 
113 m. Tato stoka bude ukončena odlehčovací komorou OK AM s čerpací stanicí odpadních 
vod. Čerpací stanice slouží jako oddělovač dešťových vod. Splašky budou dopravovány 
výtlačným řadem PE-HD 90x3,5 mm délky 65 m do stávající stoky A DN 300. Přechod řadu 
přes vodní tok se předpokládá po stávající mostní konstrukci. Přípojka nn pro ČS bude 
přivedena z místní rozvodné sítě. 
 
Odstranění výusti DC 27 a DC 30 
Odpadní vody z uvedených výustí budou přivedeny do odlehčovací komory OK AH-1S 
s čerpací stanicí, která bude vybudována v rámci akce „Česká Kamenice, Nerudova -
odstranění výusti DC 28 a rekonstrukce kanalizace“.  
Stavbu budou tvořit následují objekty: 
Odlehčovací komora OK AH sloužící k oddělení odpadních vod přitékajících z jednotné 
kanalizace – stoka AH. Možnost použití koncové části stávající stoky jako stoky odlehčovací 
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vyplyne z jejího technického stavu. Není vyloučeno, že bude nutné vybudovat novou 
odlehčovací stoku v délce 10 m včetně výusti. 
Stoka AH DN 300 délky 314 m bude vybudována v úseku od OK AH do OK AH-1S s ČS. 
Budou do ní odtékat odpadní vody ze stoky AH-2. Výhledově se připojí splašková kanalizace 
z veškerých přilehlých objektů. 
Tato stavba navazuje na akci „Česká Kamenice, Nerudova -odstranění výusti a rekonstrukce 
kanalizace“, která je fázi rozpracovaného projektu, který zpracovává útvar projekce Liberec, 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
 
Odstranění výusti DC 29 
Stávající vejčitá stoka 500/750 jednotné kanalizace, označena AE-1 sloužící i jako stoka 
odlehčovací a odvádějící též vodu z přilehlého potoka bude ponechána dosavadnímu účelu, 
s výjimkou odvádění splaškových vod. Pro splaškové vody se v souběhu se stávající stokou 
vybuduje nová stoka AE-1S, DN 300 délky 420 m. Na jejím konci se napojí do stávající stoky 
AE, umožňující přivedení odpadních vod na městskou ČOV. Obdobně se vybuduje nová 
splašková stoka AE-1S-1, DN 300 délky 85 m, která se na novou splaškovou stoku AE-1S 
napojí. Stávající stoka se ponechá v provozu pro odvádění dešťových vod. Na nové stoky se 
přepojí splaškové vody ze současně napojených objektů, což předpokládá vybudování 
nových, ryze splaškových přípojek. Jedná se o 15 přípojek v celkové délce 148 m. 
 
 
V prosinci 2003 byl zpracován investiční záměr stavby „Česká Kamenice, Nerudova – 
odstranění výusti (DC 28) a rekonstrukce kanalizace“ vypracovaný firmou Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s. Teplice, útvar rozvoje, Ing. Miloslav Skála. 
 
V současné době (březen 2007) je rozpracován projekt na výše jmenovanou akci, který 
zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Ing. Tomáš 
Nevole (projekt z.č. 3762/2). 
 
Náplní této stavby je rekonstrukce stávající vejčité stoky 500/750 mm, čerpací stanice 
splašků a výtlačný řad splašků. 
 
Rekonstrukce stávající stoky bude provedena v celé její délce, tj. 243 m, přičemž koncová 
část v délce cca 5 m za čerpací stanicí bude mít funkci odlehčovací stoky a bude opatřena 
česlemi.  
Čerpací stanice odpadních vod je navržena jako podzemní objekt a bude vybavena dvěma 
čerpadly o výkony Q=4,0 l/s, z nichž jedno bude rezervní. Přípojka nn délky 20 m bude 
vedena z místní sítě. 
Výtlačný řad splašků propojuje čerpací stanici se stávající stokou 500/750. Je navržen z PE-
HD 90x3,5 mm v délce 50 m. Úsek přes řeku Kamenici bude uložen v chráničce a opatřen 
tepelnou izolací. 
 
 
V současné době (březen 2007) je rozpracován projekt na akci „Česká Kamenice – 
Havlíčkova, přepojení kanalizace“, který zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s., Ing. Tomáš Nevole (projekt z.č. 3923/2,3,4). 
 
Na dostavbu kanalizační sítě (podchycení stávajících výustí a řešení nejvýznamnějších 
problémů současného systému) zpracoval v prosinci 2005 Útvar rozvoje Severočeských 
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vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice studii „Česká Kamenice – dostavba kanalizační sítě“, 
z jejíchž závěrů a doporučení vychází návrh uvedených opatření: 
 
Na OK 1 a OK 2 byly navrženy stavební úpravy na snížení nadměrného odtoku naředěných 
splaškových vod za dešťových událostí dále na ČOV a v případě OK 1 rovněž na ochranu 
před nátokem říční vody za vyšších vodních stavů v řece Kamenici do stokového systému a 
na ČOV. 
 
Na odtok z OK 1 bude instalováno šoupě FluidGate DN 300, s navrženým přivřením na ½ 
průtočného profilu. Pro osazení šoupěte bude odřezáno stávající předsazení odtokové 
trouby DN 400 vč. příruby.  
Stávající přepadová hrana bude nahrazena HDPE deskou, osazenou o stávajících drážek s 
přepadovou hranou zhruba na úrovni, odpovídající původnímu projektu OK.  
Tyto úpravy zaručí při hladině na úrovni přepadové hrany (hloubka na odtoku 0,3 m) odtok 
cca 53 l/s, který odpovídá požadovanému poměru ředění (1+4)Q24. 
Na ochranu kanalizace před říční vodou bude na betonovou stěnu stávající výusti 
instalována PE koncová klapka VAG HADE DN 1000, která bude vzhledem ke 
shodné úrovni dna výusti a toku výškově osazena o 150 mm výše.  
 
V OK 2 bude provedena výměna stávajícího šoupěte FluidGate DN 300, které při hladině na 
úrovni přepadové hrany (hloubka na odtoku 0,4 m) a přivření na ½ profilu provede cca 50 l/s, 
za FluidGate DN 250 přivřené rovněž na ½ profilu. Při hladině na úrovni přepadové hrany 
bude odtékat na ČOV cca 35 l/s odpadních vod. Další snížení odtoku (přivření šoupěte) na 
hodnotu přípustného ředícího poměru (1+4)Q24 = 23 l/s již není provozně bezpečné. 
 
Předpokládaný termín provedení je rok 2006. 
 
Součástí stavby „Česká Kamenice – Havlíčkova, přepojení kanalizace“ bude: 

• výstavba splaškové stoky DN 300 v ulici Dukelských Hrdinů a dále k mostu 
do ulice Havlíčkovy; 

• přepojení č.p. 154 na přivaděč z Kamenického Šenova; 
• přepojení č.p. 117 a 57 na novou splaškovou stoku; 

V rámci prací bude moci být na veřejnou kanalizaci napojen objekt č.p. 198 (Autosalon), 
případně i č.p. 59. 
 
Výrobní výbor na akci „Česká Kamenice – Havlíčkova, přepojení kanalizace“ se konal dne 
15.1.2007. 
 
 
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice zadala pro rok 2007 zpracování studie 
zkapacitnění stávající ČOV. 
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PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele kanalizace, 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 Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26, Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16 
8. Provozní řád vodovodu z roku 1998 
9. Kanalizační řád z roku 2000 
10. Zadání stavby – Česká Kamenice, kanalizace a ČOV z roku 1992, zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚP Liberec  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Dolní Kamenice tvoří součást města Česká Kamenice, 
leží východně od Děčína na řece Kamenici (+ jeden místní potok a jeden rybník), v 
nadmořské výšce 284,00 – 310,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 1100 trvale žijícími 
obyvateli, zástavba soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální (40% novostavby). 
Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází dvě chráněné krajinné oblasti: 
CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce, obec leží také v CHOPAV Severočeská 
křída a ochranném pásmu vodního zdroje.  
V obci je provozovna ZZN  Děčín – sila, zemědělská výroba. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce – výstavba 35 bytových jednotek a 20 RD. V roce 2010 
výstavba bytových domů.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dolní Kamenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Česká Kamenice 
(SK – 005), vodovodem (SK – 005.1) z VDJ Dolní Kamenice 2x 75 m3 (328,10/324,80 m 
n.m.).  
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Z pramenních zářezů je svedena voda potrubím DN 125 do akumulace - VDJ Dolní 
Kamenice 2x 75 m3 a odtud gravitačně do spotřebiště potrubím DN 125. Potrubí v obci je z 
materiálů LT profilu DN 80 – 150. Stavební stav vodovodních řadů odpovídá době jejich 
provozování, převážná část původních řadů (litina – stáří přes 60 let) má vysokou míru 
inkrustace profilů a dále menší profil než DN 100, takže část sítě nemůže sloužit pro požární 
zabezpečení zástavby. Kapacita zdrojů  je vyhovující, ale kvalita pitné vody u většiny zdrojů 
neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg, v síti Dolní 
a Horní Kamenice byly překročeny parametry Fe. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou 
hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ve správě Severočeských 
vodovodů a kanalizaci a.s. a zásobuje 96 % trvale bydlících obyvatel. 

××××× 

V blízké budoucnosti se neuvažuje s realizací větších investic pro rozvodnou síť. Pouze 
rozšiřování vodovodní sítě související s novou výstavbou RD – DN 100 dl. 1,2 km. Do roku 
2005 bude rekonstruován vodovod v ul. Uhelná - DN 100 dl. 1,5 km a dále se budou 
provádět průběžně rekonstrukce a pročišťování potrubí.  
Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést 
náhradu vodního zdroje-viz Česká Kamenice. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, 
provozovatel prověří provoz sítě a zváží dávkování luphosu.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti 
zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Dolní Kamenici jsou v současné době provozovány dva kanalizační systémy. 
1) Odpadní vody z prostoru nad Děčínskou ulicí jsou zaústěny do stoky A, která odvádí 
splaškové vody z České Kamenice přes katastrální území Dolní Kamenice na ČOV Česká 
Kamenice, která leží na katastrálním území Dolní Kamenice. 
Napojeno 9 % obyvatel. (K-DC.027.1-J.C)  
2) Jednotná kanalizace, kterou tvoří dvě samostatné větve se zaústěním do zatrubněného 
náhona a dále do řeky Kamenice (K-DC.028-J.N). Splaškové odpadní vody jsou mechanicky 
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předčišťovány v septicích s nízkou účinností čištění. Kanalizace je v celé délce gravitační v 
profilech DN 300, 400. Na tyto kanalizační větve je napojeno 28% obyvatel včetně drobných 
provozoven nevýrobního charakteru.  
Kanalizační síť a ČOV jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ve správě 
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. 
Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích (25%) a bezodtokových 
jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 38% obyvatel. 
 
Polovina dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací a druhá polovina je odváděno 
systémem příkopů, struh a propustků do recipientů. 

××××× 

Pro podchycení dvou stávajících kanalizačních výustí je navrženo propojení obou stok v ulici 
Krátké potrubím DN 500 v délce 80 m s potřebnou rekonstrukcí stávajících stok v délce 108 
m s profilem 500 mm. Dále stávající zatrubněný náhon využívat jako jednotnou stoku a  
vybudovat na něm OK a oddělené odpadní vody převést přes řeku Kamenici dvouramennou 
shybky 2x LT DN 300 dl. 20 m s KTH DN 300 dl. 12 m a napojit na stávající kanalizační 
přivaděč na ČOV -  DN 600. Vybudováním této investice budou převedeny odpadní vody od  
cca 300EO (28%obyvatel) na ČOV Česká Kamenice. Také vznikne možnost připojení 
dalších obyvatel s převedením odpadních vod na novou ČOV ze stávající i připravované 
zástavby.  Postupné rozšiřováním kanalizační sítě - stoky DN 300 v délce cca 1,4 km umožní 
odkanalizování pro cca 600 EO. Předpokládá se rozšiřování kanalizační sítě od roku 2005 
související s novou výstavbou RD – DN 300 dl. 1,5 km. U okrajové rozptýlené zástavby bude 
i do budoucna  likvidování splaškových vod individuálně, cca 5% obyvatel. Stávající 
jednotnou kanalizaci je nutné částečně (cca 30% sítí) rekonstruovat.   
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.03 Filipov 
 

identifikační číslo obce  002130 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26, Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16  
7. Provozní řád vodovodu z roku 1989 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Filipov leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské 
výšce 284,00 – 305,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se dvěma 
rekreačními objekty, zástavba je soustředěná. Obcí protéká Bílý potok (Bystřička) a jeden 
místní. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHOPAV 
Severočeská křída a ochranného pásma vodního zdroje. Na území obce je farma Filipov – 
Šindelka Fr. 
Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Česká Kamenice – Filipov má samostatný vodovod (M-DC.007). Voda z 
prameniště je akumulována ve VDJ 20 m3 (350,78/348,98 m n.m.) a potrubím DN 80 a 2“ je 
svedena do spotřebiště. Vodou je zásobováno 86% obyvatel. Kapacita stávajícího zdroje je 
nedostatečná a  kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. 
v parametrech pH, Mn. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a je 
provozován Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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 

××××× 

Vodovodní síť je stará a potřebuje rekonstrukci, stávající zdroj je nevyhovující kapacitou i 
kvalitou. Náhrada zdroje je možná vytipováním nového zdroje a vybudováním nového 
přivaděče. Technická dokumentace zatím nebyla zpracována. Čerpání z vodovodní sítě 
České Kamenice by bylo finančně příliš náročné a proto ho nelze doporučit.   

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci je  potřeba vybudování 
nového zdroje pitné vody a  stávající zdroj je možno ponechat jako nouzový. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou ptřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Filipově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků 
(35%) a bezodtokových jímek (65%)s vyvážením na ČOV Česká Kamenice. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, 
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.04 Horní Kamenice 
 

identifikační číslo obce  002131 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16 a příloha z roku 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Horní Kamenice je součástí města Česká Kamenice, 
leží východně od Děčína na řece Kamenici, do které se vlévá potok Lisecký (+ tři místní 
potoky a dva rybníky), v nadmořské výšce 310,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 
800 trvale žijícími obyvateli a se dvěma objekty individuální rekreace. Zástavba je 
soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe a 
CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída. V obci mají své 
sídlo firmy: Papírna a.s., OMNIA – odbyt a.s., Správa a údržba silnic.  
Předpokládá se mírný rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Horní Kamenice je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-005.1), 
jehož součástí je i prameniště Horní Kamenice.  
Prameniště se nachází severně pod obcí Líska. Voda je jímána dvěma štolami a přívodním 
řadem DN 80 přivedena do VDJ Horní Kamenice 150 m3 (349,80/346,80 m n.m.) a odtud 
potrubím DN 100 svedena do spotřebiště. Část vody je přepouštěna do hlavního 
vodovodního pásma pro samotné město Česká Kamenice z přivaděče do VDJ Horní 
Kamenice. 
Na vodovodní síť DN 60 – 150 je napojeno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů  je vyhovující, ale 
kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. 
v parametrech pH, Ca, Mg, v síti Dolní a Horní Kamenice byly překročeny parametry Fe. Dle 
nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s.  

××××× 

Průběžné rekonstrukce v souvislosti s dostavbami obytných lokalit, výměny stávajících 
nevyhovujících potrubí a pročišťování potrubí, cca 15% sítí. 
Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést 
náhradu vodního zdroje-viz Česká Kamenice. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, 
provozovatel prověří provoz sítě a zváží dávkování luphosu.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s 
potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Horní Kamenici je  jednotná kanalizace (K-DC.30-J.N). Kanalizační stoky se zaústěním do 
řeky Kamenice (2 výusti, č.4 a 5) a do Liseckého potoka (2 výusti, č.2 a 3). Do těchto stok je 
napojeno 18% obyvatel, odpadní vody od 52% obyvatel jsou zachycovány v septicích a od 
30% v bezodtokových jímkách a odtud vyváženy na ČOV Česká Kamenice. 
 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

S výstavbou nové kanalizace a odvedením splaškových vod přes kanalizační síť České 
Kamenice na ČOV Česká Kamenice se uvažuje v letech 2010-2013. Budou realizovány 
stoky DN 300 v dl.2,2 km + 2x shybka.  
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.05 Huníkov 
 

identifikační číslo obce  002134 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Huníkov leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 
342,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel, zástavba 
soustředěná. Obcí protéká Huníkovský potok a dva místní. Na východ od obce se nachází 
Huníkovský rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České Středohoří. Své sídlo 
má v obci Zemědělská farma Huníkov, Pod sedlem s.r.o. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Česká Kamenice – Huníkov patří do skupinového vodovodu (SK-005.1). 
Obec je rozdělena na dvě samostatná tlaková pásma. Voda z prameniště je přivedena do 
VDJ dolní - Huníkov II 20 m3 (330,80/327,60 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce. Dolní 
Huníkov je provozován prakticky jako místní vodovod. Vodojem horního pásma je zásobován 
vodou z vodovodní sítě České Kamenice. Přes ČS je voda dopravována výtlačným potrubím 
DN 80 do sítě obce a VDJ horní - Huníkov I 50 m3 (382,78/380,34 m n. m.). Stavební stav 
vodovodních řadů odpovídá jejich dlouholetému provozování, jedná se převážně o litinové 
potrubí s vysokou mírou inkrustce.  
Voda v prameniště Huníkov kvalitou i množstvím vyhovuje. Kvalita vody čerpané z České 
Kamenice bude muset být v budoucnu upravena, protože přesahuje dle vyhlášky 
376/2000Sb v parametrech pH. Návrh opatření je uveden v České Kamenici.  
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Na vodovod je napojeno 72% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. 

××××× 

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě cca 80% - DN80-0,7km, včetně rekonstrukce VDJ 
Huníkov II – dolní pásmo. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Huníkově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků 
(25%) a bezodtokových jímek (75%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

Vzhledem k malému počtu trvalých obyvatel se v obci i nadále uvažuje s individuálním 
likvidováním splaškových vod. 
Výhledově po roce 2015 se předpokládá napojení na kanalizaci České Kamenice 
vybudováním stoky DN 300 dl. 1,0 km. 
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 CZ042.3205.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.06 Kamenická Nová Víska  
 

identifikační číslo obce  18060 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Kamenická Nová Víska leží východně od Děčína, v 
nadmořské výšce 300,00 – 320,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 
5 objekty individuální rekreace, zástavba rozptýlená (historická zástavba). Na západním 
okraji obce protéká Kamenice a obcí jeden místní potok. V obci je provozována malá vodní 
elektrárna. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHKO České 
středohoří, CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma vodního zdroje. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kamenická Nová Víska je zásobována z místního vodovodu (M-DC.011). Voda z prameniště 
je svedena do VDJ U ČS 6 m3 (292,00 m n.m.) a odtud jde část vody do D.T.P. spotřebiště 
potrubím 6/4“, část vody je čerpána do vodojemu Nad ČS 15 m3 (338,22/336,37 m n.m.) a 
odtud gravitačním potrubím DN 60 do S.T.P. spotřebiště, nebo potrubím DN 60 do VDJ nad 
obcí Veselé -Horní pásmo 50 m3– v současné době je propojení ve VDJ Veselé uzavřeno. 
Na propojovacím potrubí mezi VDJ Nad ČS a VDJ Veselé-Horní pásmo je odbočka do VDJ 
U lesa 20 m3 (340 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 je zásobováno  H.T.P. obce.  
Na vodovod je napojeno 61% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s.  
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××××× 

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších 
úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 10% sítí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Kamenické Nové Vísce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny 
do septiků (30%) a bezodtokových jímek (70%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, 
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.07 Kerhartice 
 

identifikační číslo obce  006479 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. 
       Praha 10, Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4, K Ryšánce 16  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Kerhartice leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 
288,00 – 310,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 150 trvale žijícími obyvateli s 15 objekty pro 
individuální rekreaci, stará až historická zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. 
Obcí protéká potok Bystrá, Huníkovský potok a jeden místní. Na jižním okraji obce se 
nachází koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České Středohoří. V obci 
je zemědělská firma – Babika Stejnar. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Česká Kamenice – Kerhartice má vybudovaný samostatný místní vodovod 
(M-DC.008). Voda z vrtu a z prameniště je čerpána do VDJ 2x 100 m3 (353,15 m n.m.) a 
odtud potrubím DN 160 do obce.  
Na vodovod je napojeno 53% obyvatel. Kapacita zdrojů  je vyhovující, ale kvalita pitné vody 
v síti neodpovídala v roce 2002 vyhlášce 376/2000Sb. v parametrech Fe. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s. 

××××× 
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Dostavba vodovodu – řad DN 80-0,75km. Je třeba počítat s opravami starších úseků potrubí 
a jejich výměnou za potrubí nové, cca 5% sítí. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, 
bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Kerharticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků 
(60%) a bezodtokových jímek (40%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, 
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.08 Líska  
 

identifikační číslo obce  007739 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4, K Ryšánce 16  
7. Provozní řád vodovodu z roku 1988  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Líska leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské 
výšce 390,00 – 570,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 41 objekty 
pro individuální rekreaci, převážně rekreační zástavba je rozptýlená podél místní 
komunikace. V obci je několik drobných zemědělců – chovatelství drůbeže a skotu. Obcí 
protéká Lísecký potok a nachází se zde jeden rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a 
do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Česká Kamenice – Líska má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-
DC.009). Voda ze tří pramenních jímek východně od obce je potrubím DN 60 svedena přes 
sběrnou jímku do VDJ 40 m3 (hl. 512,67 m n.m.) a odtud ocelovým potrubím DN 60 do obce.  
Na vodovod je napojeno 83% obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  
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××××× 

Akumulace je vyhovující, u vodovodní sítě je třeba počítat s opravami starších úseků 
z ocelového potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 40% sítí. Stávající 
zdroj nemá dostatečnou kapacitu a je třeba jeho posílení. V současné době byl vytipován 
zdroj  zemědělské farmy a provádí se hygienické rozbory vody. Pokud se prokáže vhodnost 
využití zdroje pro zásobování pitnou vodou, majitel vodovodu připravuje podmínky pro 
odkoupení zdroje a využití pro místní vodovod Líska. Pro připojení nového zdroje bude nutné 
vybudování čerpání s cca 500m nového výtlačného řadu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Lísce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků a 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, 
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.09 Pekelský Důl 
 

identifikační číslo obce  002135 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

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

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Údaje provozovatele obecního vodovodu, město Česká Kamenice 
7. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Praha 

10, Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Pekelský Důl leží severovýchodně od Děčína, v 
nadmořské výšce 304,00 – 315,00 m n. m. Jedná se o obec okolo 60 trvale žijících obyvatel, 
zástavba rozptýlená. Obcí protéká Bílý potok (Bystřička) a nachází se zde jeden rybník. 
Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, 
CHOPAV Severočeská křída a ochranné pásmo vodního zdroje. 
Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pekelský Důl je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu M-Pekelský Důl (M-
DC.012). Voda z prameniště je přivedena bez akumulace přímo do rozvodné sítě. Na 
vodovod je napojeno 51% obyvatel.  Kapacita zdroje je nedostatečná. Technický stav 
rozvodné sítě špatný. Vodovod je v majetku a provozu obce. 
V současné době je cca 5 RD (34% obyvatel)  zásobeno vodou z přivaděče mezi VDJ 
Kunratice a VDJ Skalka DN 225, odbočkou DN 50 v dl. 30m. Jedná se o zástavbu v blízkosti 
vodovodního přivaděče skupinového vodovodu Česká Kamenice – Kunratice. Vodovod M-
Skalka (M-DC.013). Odbočka je v majetku SVS a.s., Teplice a v provozování Severočeských 
vodovodů a kanalizací, a.s.  
Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní (15% trvale bydlících 
obyvatel). 
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××××× 

Stávající místní vodovod v majetku a provozu obce je ve špatném stavu. Veřejné i domovní 
studny mají nedostatečnou kapacitou a v letním období se musí voda do obce dovážet. 
Doporučuje se napojení na SK Česká Kamenice potrubím DN 60 dl. 0,9 km a případně 
osazení zařízení na redukci tlaků. Vybudování vodovodní sítě z vodovodu SK-005 se 
vzhledem nedostatku pitné vody  doporučuje realizovat do roku 2010. Stávající rozvodná síť 
místního vodovodu bude částečně rekonstruována, v délce cca 700 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Pekelském Dole není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
septiků a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, 
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0012 Česká Kamenice 
  .0012.10 Víska pod Lesy 
 

identifikační číslo obce  018063 
kód obce    00010 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.  
6. Územní plán Česká Kamenice z roku 1998, zpracovatelé Kadlec K.K. Nusle s.r.o. 

Praha10,  Madridská 26 a Pragoprojekt a.s. Praha 4 K Ryšánce 16  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Česká Kamenice – Víska pod Lesy leží východně od Děčína, v nadmořské 
výšce 310,00 – 330,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel s 1 objektem 
individuální rekreace, zástavba soustředěná, stará až historická. Území náleží do povodí 
řeky Labe a do CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Česká Kamenice – Víska pod Lesy má vybudovaný samostatný místní 
vodovod (M-DC.010). Voda z prameniště (studna) na jihozápadním okraji obce je svedena 
do VDJ 10 m3 V rákosí (hř. 335,88 m n.m) a odtud potrubím � 5/4“ do obce a přes obec dále 
do VDJ 10 m3– vyrovnávací U Horyny (hř. 330,78 m n.m.) a zpět do obce. Na vodovod je 
napojeno 77% obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a 
provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

××××× 

Rekonstrukce vodojemu V rákosí 10 m3 a vybudování přístupové cesty k tomuto vodojemu 
v délce cca 300m. Ve výhledu, po roce 2015, je navržena výstavba vodovodního řadu DN 80 
dl. 0,7 km pro napojení z přivaděče Česká Kamenice – Kunratice. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Vísce pod Lesy není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
septiků (25%) a bezodtokových jímek (75%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice 
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.01 Děčín I – Děčín 
 .0013.02 Děčín II – Nové Město 
 .0013.03 Děčín III – Staré Město 
 .0013.04 Děčín IV – Podmokly 
 .0013.05 Děčín V – Rozbělesy 
 .0013.06 Děčín VI – Letná 
 .0013.07 Děčín VII – Chrochvice 
 .0013.08 Děčín VIII – Dolní Oldřichov 
 .0013.09 Děčín IX – Bynov 
 .0013.10 Děčín X – Bělá 
 .0013.11 Děčín XI – Horní Žleb 
 .0013.12 Děčín XII – Vilsnice 
 .0013.15 Děčín XV – Prostřední Žleb 
 .0013.16 Děčín XVI – Přípeř 
 .0013.17 Děčín XVII – Jalůvčí 
 .0013.19 Děčín XIX – Čechy 
 .0013.20 Děčín XX – Nová Ves 
 .0013.21 Děčín XXI – Horní Oldřichov 
 .0013.22 Děčín XXII – Václavov 
 .0013.23 Děčín XXIII – Popovice 
 .0013.24 Děčín XXIV – Krásný Studenec 
 .0013.25 Děčín XXV – Chmelnice 
 .0013.30 Děčín XXX – Hoštice nad Labem 
 .0013.31 Děčín XXXI – Křešice 
 .0013.32 Děčín XXXII – Boletice nad Labem 
 .0013.33 Děčín XXXIII – Nebočady  
 

identifikační číslo obce  040722 
identifikační číslo obce  040723 
identifikační číslo obce  040724 
identifikační číslo obce  040725 
identifikační číslo obce  040726 
identifikační číslo obce  040727 
identifikační číslo obce  040728 
identifikační číslo obce  040729 
identifikační číslo obce  040730 
identifikační číslo obce  040731 
identifikační číslo obce  040732 
identifikační číslo obce  040733 
identifikační číslo obce  040742 
identifikační číslo obce  040743 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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 
   

identifikační číslo obce  040744 
identifikační číslo obce  040746 
identifikační číslo obce  040747 
identifikační číslo obce  040748 
identifikační číslo obce  040749 
identifikační číslo obce  040750 
identifikační číslo obce  040738 
identifikační číslo obce  040751 
identifikační číslo obce  040753 
identifikační číslo obce  040752 
identifikační číslo obce  040754 

kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů Severočeské vodárenské společnosti a.s.  
7. Územní plán města Děčína z roku 2002 
8. DĚČÍN – kanalizace a ČOV, projektová dokumentace skutečného provedení 
9. Děčín Folknáře – ul. Hřbitovní, oddílná kanalizace – etapa I., zpracovatel Firma Hora, 

Folknářská 21/1246 Děčín, z roku 2002 pro SP 
10. Odkanalizování ul. Za Sadem, Děčín XXVII – Březiny, zpracovatel Firma Hora, 

Folknářská 21/1246 Děčín, z roku 2001 pro UR 
11. Děčín – pravý břeh řeky Labe, rozšíření kanalizačního systému SO 01- Kostelní ul., 

zpracovatel MK CENTRUM s.r.o., Masarykova 132, Ústí nad Labem, z roku 2000 pro UR 
12. Děčín – pravý břeh řeky Labe, rozšíření kanalizačního systému SO 01- Saská ul., 

zpracovatel MK CENTRUM s.r.o., Masarykova 132, Ústí nad Labem, z roku 2000 pro UR  
13. Děčín – Horní Oldřichov, rozšíření kanalizačního systému, SVIS s.r.o. Ústí nad Labem 
14. DĚČÍN – STOKY, realizační dokumentace, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Členitost města je dána jeho polohou na geomorfologickém 
prahu, který odděluje silně rozčleněnou plošinu horizontálně uložených zpevněných 
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sedimentů od vrchoviny vytvořené erozivním vypreparováním tektonicky vyzdvižených 
sopečných struktur. Zmíněný práh se ztotožňuje s hranicí mezi chráněnými krajinnými 
oblastmi „Labské pískovce“ a „České středohoří“, část města spadá do CHOPAV 
Severočeská křída a ochranné pásmo vodního zdroje. Charakter údolí a tok Labe přinášejí 
komunikační bariéry pro veškerou dopravu, včetně rozvodu vody. Na obou březích Labe 
vedou železnice, z toho na levém břehu hlavní tah Praha – Drážďany. Děčín má významný 
říční přístav na vodní cestě do Hamburku. Městem procházejí komunikace I/13, II/253, I/62 
(příjezd k hraničnímu přechodu Hřensko-přechod do SRN), II/262. Požární nádrže: Zámecký 
rybník, Terezínský rybník, Vlčí rybník, Mlýnský rybník, rybník Maxičky, koupaliště Staré 
Město, nádrž Habrinol. Koupaliště pod zámkem bylo v roce 2002 zničeno povodní a zatím 
zůstává mimo provoz. 
Na území města se nacházejí tyto hlavní průmyslové závody: ALCAN Děčín EXTRUSIONS 
s.r.o. (výroba hliníku - 510 zaměstnanců), České dráhy s.o. – (Depo kolejových vozidel-553 
zaměstnanců), FEROX a.s. (chemická a nízkoteplotních zařízení- 468 zam.), KABELOVNA 
Děčín-Podmokly a.s. (telekomunikační kabely- 795 zam.), KOVOČAS v.d. (výroba 
sifonových a šlehačkových nádob-148 zam.), RYKO a.s. (kovovýroba pro železnice-296 
zam.), SEMPRA Praha a.s. - závod Děčín (ocel. Konstrukce a zinkování-112 zam.), SILIKE 
Praha s.r.o.  (Keramika Děčín- 120 zaměst.), KOVOŠROT (kovový odpad-90 zaměstnanců), 
HOCO (výroba plastových oken-180 zaměstnanců), DAYMOON (svítilny-115 zaměstnanců), 
DELFI s.r.o. (kancelářský nábytek-115 zaměstnanců), NETEX s.r.o WICO B.G.M. a.s., 
CHEMOTEX a.s., ČESKO-SASKÉ PŘÍSTAVY s.r.o, ČESKÉ LODĚNICE a.s. Praha.  
 
Město je rozděleno na 34 celků, které včetně počtu obyvatel jsou uvedeny níže: 

číslo 
PRVKÚ

C 

část obce dělení města průmysl trvale 
obydlené 

domy 

počet 
trvalých 
obyv. 
r.2001 

výhled 
obyv. 
k roku 
 2015

Ubyt. 
zařízení 

počet 
lůžek 

 013.01 Děčín I Děčín I -Střed 
Zámek, Přístav, Střed, U 
koupaliště, Východní nádraží 

DAYMOON  a.s., Fignerova 51    
(115 zaměst.) 322 5510 5531 173

013.01 Děčín II Děčín II-Nové Město
Nemocnice,  Kamenická,  
Nad Slovankou, U cihelny, 
U nemocnice, Děčín. výšina

Nemocnice 
 

599 7130 6630 109

013.01 Děčín III DěčínIII-Staré Město
Staré město, U Ploučnice, 
Chlum. stráň, Pod Chlumem

SEMPRA,Pod Chlumem 209  
(112 zaměst.) 281 4368 4408 107

013.01 Děčín IV Děčín IV-Podmokly 
Podmokly, Červený vrch, U 
stadionu, Žlíbek, Pastýřská 
stěna 

České dráhy s.o., Pošovní 49   
(553 zaměst.) 500 5669 5790 88

013.01 Děčín V Děčín V-Rozbělesy 
 
Hlavní nádraží, Rozbělěsy 

ALCAN Děčín EXTRUSIONS, 
Ústecká37 (510)  
FEROX, Ústecká 30 (468) 
KABELOVNA, Ústecká 33  (795)
SILIKÉ, Obchodní 429        (120)
DELFI spol.,Ovocná 5         (115)
KOVOŠROT, Papírnická 604 
                       (89 zaměstnanců) 

28 462 462 0

013.01 Děčín VI Děčín VI-Letná 
Letná, Želenice 

RYKO, Dělnická (296 zaměst.) 880 8474 9150 73

013.01 Děčín VII DěčínVII-Chrochvice 0 269 1318 1318 16
013.01 Děčín VIII Děčín VIII- 

Dolní Oldřichov 
NETEX s.r.o, Dolní Oldřichov 118 619 609 6
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013.01 Děčín IX Děčín IX-Bynov 
Bynov, Kristin Hrádek 

WICO B.G.M. a.s., Bynov  
 

232 4476 4600 59

013.01 Děčín X Děčín X-Bělá 
Bělá, Havraní Vrch  

0 242 1137 1113 45

013.01 Děčín XI Děčín XI-Horní Žleb 0 70 468 350 25
013.01 Děčín XII Děčín XII – Vilsnice 

Vilsnice ,Chmelník 
0 74 288 294

013.01 Děčín XV Děčín XV- 
Prostřední Žleb 
Prostřední Žleb, Přípeřské 
polesí

0 74 256 200 12

013.01 Děčín XVI Děčín XVI-Přípeř 0 36 173 113 10
013.01 Děčín XVII Děčín XVII-Jalůvčí 0 154 492 470 32
013.01 Děčín XIX Děčín XIX-Čechy 0 37 143 128 0
013.01 Děčín XX Děčín XX-Nová Ves 0 55 216 193 0
013.01 Děčín XXI Děčín XXI- 

Horní Oldřichov 
KOVOČAS, Oldřichovská 15 
 (148 zamšst.) 

120 420 338 0

013.01 Děčín XXII Děčín XXII-Václavov 0 78 298 330 0
013.01 Děčín XXIII DěčínXXIII-Popovice 0 44 167 467 0
013.01 Děčín XXIV Děčín XXIV- 

Krásný Studenec 
0 122 422 374 0

013.01 Děčín XXV Děčín XXV-
Chmelnice 

0 68 277 266 0

013.01 Děčín XXX Děčín XXX- Hoštice 
Hoštice, Jakuby,Všeraz 

0 15 43 30 0

013.01 Děčín XXXI Děčín XXXI-Křešice 
Křešice, Labská niva, prům. 
obvod  

České loděnice a.s. Praha 187 830 800 27

013.01 Děčín 
XXXII 

Děčín XXXII-Boletice 
nad L. 
Boletice, prům. obvod 

HOCO, Tovární 1 (180 zaměst.) 
CHEMOTEX a.s. Tovární ul. 383 5182 5182 8

013.01 Děčín 
XXXIII 

DěčínXXXIVI-
Nebočady 

0  77 359 359 45

Samostatná karta: 
013.13 Loubí 

DěčínXIII 
Děčín XIII-Loubí  Česko-Saské přístavy  

s.r.o,     Loubí 
30 233 198 0

013.14 Dolní Žleb 
Děčín XIV 

DěčínXIV-Dolní Žleb 
Dolní Žleb, Nad Dolním Žlebem 

0 43 151 95 22

013.18 Maxičky 
Děčín XVIII 

Děčín XVIII-Maxičky 
Maxičky, Telefonka 

0 25 93 41 106

013.26 Děčín XXVI DěčínXXVI-Bechlejovice 
Děčín XXXIV-Chlum 

0 49 184 260 0

013.27 
 

Děčín XXVII Děčín XXVII-Březiny  KannedTools (145zaměst.) 146 2212 2198 10

013.28 Děčín XXVIII Děčín XXVIII-Folknáře 0 70 217 198 0
013.29 Děčín XXIX Děčín XXIX-Velká Veleň 0 13 27 9 0
013.33 Děčín XXXV Děčín XXXV-Lesná 0 55 192 163 0
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Děčín je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu (SK-001), který 
zásobuje pitnou vodou především Děčín a dále obec Arnoltice, Bynovec, Labská Stráň, 
Růžová, Janov, Kámen, Modrá, Kamenec, Kamenná, Jílové, Martiněves. Majitelem je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, provozovatelem Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s.Teplice.  
Vývoj skupinového vodovodu byl diktován rozvíjením původních samostatných vodovodů s 
vlastními zdroji a akumulacemi, s postupným slučováním do skupinového. Výškové schéma 
vodojemů odráží geomorfologické poměry zastavěného území Děčína a na základě 
provozních zkušeností určuje současný stav provozu sítě. Vodojemy vznikaly se záměrem 
zásobovat vždy určité omezené území a jsou různě výškově umístěny. V 60. letech XX. 
století v souvislosti s přípravou nového zdroje Hřensko, rozložením bytové výstavby a 
tehdejšími bilančními úvahami byly navrženy velké vodojemy i zvětšení akumulací 
stávajících.  
V soustavě pro město Děčín pracuje 11 vodojemů s objemem nad 1000 m3, 12 vodojemů s 
100 - 500 m3, 6 vodojemů s obsahem do 40 m3. Celková kubatura vodojemů je 21 650 m3, z 
toho na levém břehu 8 070 m3. 
 
Hlavní zdroje vody 
Největšími zdroji vody jsou následující tři oblasti :  
- jímací území Děčínský Sněžník s kapacitou 63 l/s. Dnešní odběr v průměru 20 l/s. Přívod 
ze Žlebu + Čertova voda max. 35 l/s (čerpadlo 13 l/s či 36 l/s). Rozsáhlá oblast s řadou 
pramenů, vykazující značné výkyvy v čase. Kvalita vody je dobrá. Obnova původního potrubí 
ze Žlebu a Bělé patří mezi naléhavé investice do rekonstrukcí vodovodů v blízké 
budoucnosti. Zhruba polovina jímané vody ze Žlebu je převáděna přes Labe do Čertových 
vodojemů a vodojemu Studený. U zdrojů Bělá pod Sněžníkem měla kvalita pitné vody v roce 
2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. překročeny parametry Fe v síti. 
- jímací území Bynov s kapacitou 25 l/s. Jde o jímací vrty DN - 2 a DN -3a (starý a nový) 
s vodou dobré kvality. Vrt MITOP (DN - 3a) dodává vodu v množství 15-25 l/s do sítě bez 
úpravy. Vrt DN-2a je v současné době mimo provoz. Mimo provoz je i ÚV Bynov. 
- jímací území Hřensko s kapacitou 110 až 150 l/s. Jde o oblast vzdálenou asi 15 km od 
středu města, navíc s nezbytným čerpáním do VDJ Janov a dále do VDJ Kámen - Hřensko. 
Současný odběr nepřesahuje 100 l/s. Celé území je součástí CHKO Labské pískovce. Voda 
se odebírá z několika vrtů a pramenů. Prameny o vydatnosti 13 - 15 l/s se využívají stabilně. 
Čerpané množství z vrtů je variabilní dle okamžité potřeby. Voda se upravuje v ÚV Hřensko, 
která má projektovanou kapacitu 150 l/s. Jako technologické minimum pro ÚV Hřensko se 
udává hodnota 60 l/s. 
 
Úpravny vody: 
ÚV Hřensko , o projektované kapacitě 150 l/s, se nachází severovýchodně od města 
Hřenska a je hlavním zdrojem pitné vody pro Děčín a obce na vyvýšené planině mezi 
Hřenskem a Děčínem na pravém břehu Labe. V současné době dodává do sítě cca 90 l/s. 
Úprava spočívá převážně ve stvrzování. Podrobný popis vč.skupinového vodovodu viz 
příloha A 1(Souhrnná zpráva). 
ÚV Bynov, o projektované kapacitě 45 l/s (skutečná kapacita 35 l/s), se nachází na levém 
břehu Labe, v městské čtvrti Bynov. V současné době je mimo provoz a připravuje se změna 
pro její využití.  
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Čerpací stanice :  
Na území města se nacházejí větší provozované čerpací stanice - Horní Žleb 35 l/s, Bynov-
MITOP 25 l/s, Bynov 24 l/s a drobné čerpací stanice v Horním Odřivovu, Jalůvčí, Krásném 
Studenci, Vilsnici, Maxičkách a Horním Chlumu. V současné době se připravuje čerpání 
vody z nově připojeného vrtu TERMO 50 l/s. 
Čerpací stanice skupinového vodovodu Hřensko-Děčín jsou popsány v příloze A 1(Souhrnná 
zpráva). 
 
Seznam vodojemů o obsahu nad 100 m3 (vč.): 
Levý břeh Labe : VDJ Škrabky  1100 m3 198,94 m n.m. 
   VDJ Přípeř    500  199,10 
   VDJ Vilsnice NP   100  234,25 
   VDJ Václavov    500  235,57 
   VDJ Václavov – nový   650  235,57 
   VDJ Bynov-Střední   100  233,05 
   VDJ Pastýřská stěna 1050  266,85 
   VDJ Vysoký  2000  267,00 
   VDJ H.Oldřichov   100  283,90 
   VDJ Čechy  1320  306,00 
   VDJ Popovice    150  326,00 
   VDJ Jalůvčí    300  327,67 
     
Pravý břeh Labe : VDJ Kamenická V.P.  3000                274,12 m n. m. 
   VDJ Čertův   1130  203,78 
   VDJ Čertův – nový  3000  203,78 
   VDJ Staré město-Hlavní   300  205,00 
   VDJ Boletice NP  1300  209,00 
   VDJ Marjanin vrch    150  229,75 
   VDJ U Polanských    210  239,09 
   VDJ Boletice VP  2000  245,50 
   VDJ Studený   1000  274,12  
   VDJ Pod Chlumem    230  187,64 
   PK  Kamenická    100  238,00  
 
Provoz vodovodu v Děčíně je složitý, neboť každý vodojem leží v jiné nadmořské výšce a má 
své, historicky vzniklé spotřebiště. Nejsou zde tedy klasická tlaková pásma jako v jiných 
městech, kde je více vodojemů na stejné kótě. Provoz vodojemů a čerpacích stanic ve městě 
je ovládán a sledován z dispečinku SčVK a.s. v Husitské ulici. Provoz SK vodovodu z 
Hřenska je ovládán dispečinkem na ÚV Hřensko (až po VDJ Kámen-nový včetně). 
 
Rozvodná síť je různého stáří. Profily jsou do DN 400 včetně. O profilu DN 400 jsou obě 
potrubí přes Labe (1x pro Podmokly a 1x do Jílového) i potrubí ve starém ocelovém mostě 
ve středu města (pro Podmokly). 
 
Skupinový vodovod Velké Chvojno, z Ústeckého kraje navazuje na skupinový vodovod 
Děčín v obci Jílové-Kamenec. ÚV Ostrov je propojena řadem DN 200 s vodojemem 
Sněžnický o obsahu 2000 m3 (max.hladina na kótě 350,00 m n.m.), který zásobuje Jílové a 
okolí. V minulých letech se Jílové dotovalo z ÚV Ostrov, cca 10 l/s, v současné době se 
odběr z SK Velké Chvojno omezuje na minimum a provozovatel vodovodů zvažuje možnost 
dotovat naopak vodou z Děčína obce v Ústeckém kraji. Do vodojemu Sněžnický přichází z 
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druhé strany řad DN 400, který vede vodu z Hřenska z VDJ Kámen –Nový (6000 m3, max.hl. 
404,00 m n.m.) a prochází celým městem vč.přechodu přes Labe v novém mostě. Z řadu 
jsou přímo napojeny  níže položené vodojemy na obou březích Labe. 
 
Na území města Děčína se nachází několik samostatných vodovodů : 
Jsou to vodovody Maxičky, Bechlejovice, Chlum, Velká Veleň, Lesná a Hoštice-Jakuby. 
 
Vodovod Hoštice (M-DC.018) má  zdroj vody pramenní jímku ZD Jakuby, Všeraz. Voda je 
dopravována přívodním řadem do zemního vodojemu Jakuby 30 m3 (176,60/179,10 m n.m.). 
Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí DN 40 a 80, cca polovina z PVC a polovina 
z litinového potrubí. 
V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
 
Ostatní samostatné, místní vodovody jsou popsány v samostatných kartách jednotlivých 
částí Děčína. 

××××× 

Provozovatel navrhuje zjednodušení provozu vytvořením jednolitého I. tlakového pásma 
(nejnižšího) s vodojemy se stejnou maximální hladinou na kótě Čertova vodojemu 203,78 m 
n.m., což by si vynutilo zvýšení hladiny ve vodojemu Škrabky o 4,8 m a snížení hladiny ve 
VDJ Staré město z 205,00 m n.m. na 203,78 m n.m., tím by vzniklo I.tlakové pásmo s 
vodojemy Čertův, Staré město a Škrabky, zásobující značnou část města. Alternativou by 
mohla být výstavba nového vodojemu 1000 m3 s max. hl. 203,78 m n.m.  
 
Rozestavěné investice: 
Připojení TERMO vrtu (11-50 l/s) s ÚV, odkud bude voda odváděna do VDJ Čertův. Pro rok 
2004 je připravováno dokončení technologického zařízení v ÚV s investičními náklady 2,5 
mil. Kč.  
 
 
Navrhované investice: 
Rozšíření vodojemu Škrabky o1000 m3 s přívodním řadem DN 300 v dl. 500 m. 
 
Vodovod Prostřední Žleb – potrubí DN 80 v délce 1,6 km. 
 
Dostavba vodovodních řadů v celkové délce cca 11 km. 

-Výstavba vodovodních řadů a zkapacitnění v lokalitě Letná (ulice: Řecká, Albánská,     
Slovenská, Varšavská, Moskevská, Varšavská, Sofijská, Bukurešťská a p.). Celkem 
5.000 m řadů DN 80 až 150 z tvárné litiny, z toho cca 1,0 km dostavba nových řadů. 
-Výstavba vodovodních řadů  v lokalitě Podmokly (ulice:Na výšinách. DN 150 dl. 250 
m, ul.Lipová DN 150 dl. 200 m, ul.Plzeňská DN 100 dl. 150 m, zajištění lokality 
Jesenice). Celkem DN 100 až 150 dl. 1,0 km. 
-Propojení VDJ Václavov a Popovice rekonstrukce DN 100 – 800 m a v souběhu 
nový řad DN 100 – 800 m. 
-Letná,  DN 80 – 1,2 km.DN 100 – 2,0 km. 
-Děčín II,IV,VI, DN 100 – 2,0 km. 
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-Bělá, DN 80 dl. 0,18 km.  
-Václavov (Želenice), DN 100 – 1500 m.  
-Křešice, DN 100 – 1500 m. 
 

Rekonstrukce vodovodů: 
Výměnu řadu z Dolního Žlebu k železničnímu mostu. DN 150 až DN 300,dl. 7,3 km. 
Výměna přívodních řadů z prameniště Bělá do vodojemu Škrabky, DN 300, délka 2,4 km. 
Výměna přívodních řadů z prameniště Kristin Hrádek – přivaděč DN 200 – 3,20 km  
Rekonstrukce sítí: 

Výměna v lokalitě Letná. Celkem 4.000 m řadů DN 80 až 150 z tvárné litiny. 
Výměna řadu v Boleticích do Nebočad,  DN 150, délka 700 m. 
Rekonstrukce vodovodu Horní Oldřichov DN 80 – 2700 m (souběh s kanalizací)  
Rekonstrukce vodovodu Jalůvčí, DN 80 – 700 m 
Rekonstrukce vodovodu  Vilsnice, DN 100 – 1800 m  
Rekonstrukce vodovodu Čechy, DN 100 - 1500 m 
Rekonstrukce vodovodu Křešice, DN 150 – 2300 m 
Rekonstrukce vodovodu Nebočady –DN 80 – 800 m  

 
 
Vodovody po roce 2015: 
Chrochvice – doplnění sítě DN 80 – 200 m a DN 200 – 400 m 
Nebočady - rozšíření sítě DN 80 – 1200 m 
Čechy - doplnění sítě DN 80 – 700 m 
Nové Město,  DN 100 – 1700 m 
Jalůvčí, DN 80 – 600 m. 
Krásný Studenec - rekonstrukce vodovodu DN 100 – 1000 m 
Chmelnice – rekonstrukce DN 80 – 2x 350 m + VDJ 30 m3 
Boletice – rekonstrukce DN 100 – 1500 m 
 
Rezervní zdroje :  
V minulosti byla připravována výhledová zdrojová oblast pro Děčín. Bylo provedeno několik 
vrtů u Všemil, 15 km SV od Děčína. Údolí vodního toku Chřibská Kamenice. Vzhledem k 
poklesu spotřeby pitné vody se s realizací přívodu do Děčína zatím neuvažuje.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Případně je možno využívat 
zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Stoky původní jednotné kanalizační sítě z minulého století vznikaly postupně. Celkem 27 
hlavních stok (I až XXVII), z nichž 23 ústilo do Labe a 4 do Ploučnice. Výjimkou bylo sídliště 
Březiny a část Bělé. Odpadni vody ze sídliště v Březinách (stoka XXVII) jsou čištěny na 
místní ČOV pro 3700 EO (zaústění odpadu do Ploučnice) a z části Bělé na ČOV Bělá pro 
200 EO.  
 
V roce 1998 začala výstavba ústřední ČOV v Boleticích pro 68000 EO, s hlavní čerpací 
stanicí ČSOV V (ČSOV V s Q = 344,1 l/s) a výtlačným řadem „A“ na ČOV 2 x DN 600-3,585 
km+2 x DN 500 - 0,309 km. Z levého břehu Labe do výtlaku „A“ na ČOV jsou postupně 
dočerpávány stoky IV (ČSOV IV s Q=10,5 l/s), III (ČSOV III s Q=60 l/s) a II (ČSOV II s 
Q=17,4 l/s). Do ČSOV V přitéká odpadní voda ze sběrače „A“ s připojením stoky V a z 
pravého břehu Labe, shybkou pod řekou odpadní voda ze sběrače „B“ s připojením stoky XIII 
a XIV. Prostřednictvím ČSOV Kamenická (Q = 51 l/s) a výtlačného řadu „B“ DN 300-0,404 
km jsou na ČSOV V přiváděny stoky XX a XXIV. Přilehlá stoka X z Boletic je ukončena ČS v 
objektu hrubého předčištění ČOV a odpadní vody jsou čerpány do přítoku ČOV.  
Připojením povodí hl. stoky II, III, IV, V, X, XIII, XIV, XX, XXIV je na novou ČOV napojeno 
cca 32 800 obyvatel z Děčína, 3 800 obyvatel z Jílového  a velká část průmyslových závodů.  
 
Celkem bylo v roce 2000 (1.etapa) uvedeno do provozu:  
Čistírna odpadních vod pro 68 000 EO 
ČSOV V + hlavní výtlačný řad na ČOV 
Sběrač „A“ DN 1000-0,568 km + napojení stoky V 
Sběrač „B“ DN 1000-0,103 km+DN 400-0,029 m+shybka DN 400 a 300 - dl.208 m +připojení 
stoky XIII a XIV 
ČSOV Kamenická + výtlačný řad „B“ DN 300-0,404 km +připojení stoky XX a XXIV 
ČSOV II, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku II,  
ČSOV III, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku III 
ČSOV IV, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku IV 
Přepojení stoky X s přebudováním objektu původního hrubé předčištění na odděl. komoru.  
 
Po vybudování výše popsaných kanalizačních objektů s připojením stávajících stok vznikl 
pro město Děčín kanalizační systé jednotné kanalizace s čerpáním veškerých, oddělených 
odpadních vod na centální ČOV Děčín – Boletice (K-DC.001.1-J.C) s odkanalizováním 67% 
obyvatel a převážné části průmyslu. Původní hlavní stoky  a uliční rozvody jednotné 
kanalizace jsou staré v běžném provozu, pouze v sídlištích je nově vybudována kanalizační 
síť. 
Stoky připojené na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV: 
Stoka II - z části Chrochvic s osídlením venkovského typu. 
Stoka III- sídliště Želenice, průmyslové části Rozběles a z části zástavby rodinných domů 
Letná. 
Stoka IV-z průmyslové části Rozběles, hlavně ze závodů v Ústecké ulici. Stoky jsou 
umístěny hluboko pod terénem (5-6 m). 
Stoka V- sběrač Jílové - Bynov - Podmokly. Odvádí odpadní vody z Jílového (sídliště 
Kamenná), Martiněvsi (zástavba venkovského typu), Bynova (sídliště), Nové Vsi (zástavba 
venkovského typu), Dolního Odřichova (zástavba rod. domky), část Bělé (zástavba rod. 
domky), části Škrabek (zástavba rod. domky), části Podmokel (průmyslová zástavba), Letné, 
Václavova a Chrástu (zástavba rod. domky). Kanalizační sběrač Jílové - Děčín je nově 
vybudovaný podél Jílovského potoka z Jílového, ulicí Na hrázi, až k ulici Saské (DN 800 - 
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1000). Odtud dolů až do Labe je sběrač starý a ve špatném stavu. Sběrač pod Martiněvsí 
nevyhovuje kapacitně. (DN 500) V sídlištích je nově vybudována kanalizační síť, zbývající 
uliční rozvody jsou staré. 
Stoka X- Odvádí odpadní vody ze sídliště Boletice (oddílná kanalizace) a převážné části 
starší zástavby. Na stoce X je osazena OK z které pokračuje stoka až k objektu hrubého 
předčištění ČOV, kde končí čerpadlem. Odpadní vody jsou přečerpávány do přítoku centrální 
ČOV Děčín- Boletice.  
Stoka XIII- Odvádí odpadní vody z domů pod Litoměřickou ulicí. Stoka je dnes zaústěna do 
stoky XIV a společně napojena prostřednictvím sběrače „B“ (vč.shybky pod Labem) na 
ČSOV V . 
Stoka XIV- Odvádí odpadní vody ze starého města - Chlum (ul. Březová, Žerotínova, 
Zelená). Zástavba je zde smíšená - sídliště, stará bloková zástavba a průmyslová zóna.  
Stoka XX- Kmenová stoka vede přes Nové Město se zastoupením bydlení všech forem, dále 
jsou zde lokalizovány prostory výroby, skladového hospodářství a železniční dopravy a 
sídliště Kamenická, které je převedeno stokou v ulici Liliové do stoky XX. Je třeba připojit 
novou kanalizaci u hřiště „Slovanka“ (přechod Folknářského potoka). OV jsou dnes svedeny 
do ČSOV Kamenická. 
Stoka XXIV - Odvádí odpadní vody z části Nového města. Z okolí ulic Provaznická, 
Dvořákova, Fügnerova, Zámecké náměstí a stará zástavba z ulice Kamenická. U plovárny je 
možné výhledové napojení zámku. OV jsou dnes svedeny do ČSOV Kamenická. 
 
Zbývající, zatím nepřipojené stoky na kanalizačníční systém tvoří odkanalizování 
jednotlivých území města pomocí jednotné kanalizace s odváděním odpadních vod do 
vodotečí. Na tuto knalizaci je napojeno 14% obyvatel. Napojení těchto stok  na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu bude prováděno postupně v dalších etapách výstavby. Jednotlivé stoky se 
samostatnými výustními objekty jsou rozděkleny podle polohy ve městě na kanalizace: 

K-Děčín, Nové Město (K-DC.004-J.N), 8 výustí do řeky. Stoka XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XXI, XXII a část stoky XX zajišťuje odkanalizování Nového města se starou činžovní i 
s panelovou zástavbou a s arealem městské nemocnice. Byla zpracovaná projektová 
dokumentace na připojení těchto stok a v současné době výstavba některých objektů již 
probíhá. 

K-Děčín, Přípeř (K-DC.005-J.N), 2 výusti do řeky. Stoka VI - výusť č. 6 vyúsťuje na 
levém břehu Labe pod Pastýřskou stěnou, říční km 14,100, plavební km 95,160. Odvádí 
odpadní vody z části Podmokel, byla zahájena výstavba dvou ČSOV a výtlačného potrubí 
s napojením na kanalizační systém Děčína. 
Stoka VII - výusť č. 7 s vyústěním na levém břehu Labe cca 150 m pod železničním 
přejezdem, říční km 13,330, plavební km 95,920. Odvádí odpadní vody z Přípeř a z Jalůvčí. 
Jedná se o charakteristické osídlení venkovského typu. V Jalůvčí je nově vybudovaná 
kanalizace včetně ČSOV na síti. 

K-Děčín, U Zimního stadionu (K-DC.006-J.N), 2 výusti do řeky. Stoka XXV - výusť č. 
25 s vyústěním do levého břehu Ploučnice před mostem v Ploučnické ulici. Odvádí odpadní 
vody z oblasti ulice Ploučnické. Stoka XXVI - výusť č. 26 s vyústěním na levém břehu 
Ploučnice před areálem zimního stadionu u mostu. Odvádí odpadní vody z části vilové 
zástavby u zimního stadionu.  

K-Děčín, Horní Žleb (K-DC.007-J.N), 1 výust do řeky. Stoka VIII - s výustí č. 8 na 
levém břehu Labe, říční km 13,100, plavební 96,180 . Odvádí odpadní vody z části Horního 
Žlebu v ul. Pod Svahem a Slepé.  

K-Děčín, Křešice (K-DC.008-J.N), 2 výusti do řeky. Stoka XI - výusť č. 11 vyúsťuje do 
otevřeného příkopu nad závodem ČSPL, příkop je zaústěn do pravého břehu Labe, říční km 
17,360, plavební km 91,920. Odvádí odpadní vody z Křešic i ze starší zástavby nad statkem 
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včetně ZŠ. Stávající rozvody kanalizace jsou staré, zatrubněnou část stoky je nutné 
prodloužit až k vyústění. Stoka XII - výusť č. 12 vyúsťuje pod areálem LABENA na pravém 
břehu Labe, říční km 16,715, plavební km 92,570. Odvádí odpadní vody ze starší zástavby 
nad Labenou. Charakter zástavby je smíšený, původní zástavba venkovského typu a drobný 
průmysl. Stávající kanalizační rozvody jsou staré a ve velmi špatném stavu. 

K-Děčín, Nebočady (K-DC.009-J.N), 1 výust do řeky. Stoka IX - výusť č. 9, s 
vyústěním na pravém břehu Labe, říční km 19,910, plavební km 89,370. Odvádí odpadní 
vody z části Nebočad. Jedná se o osídlení venkovského typu s převahou zemědělské půdy. 
Stávající kanalizace je stará ve špatném stavu. 

K-Děčín, Chrochvice, Vilsnice(K-DC.010-J.N), 4 výusti do řeky 
Stoka I - výusť č. 1, 1a, 1b, 1c s vyústěním na levém břehu Labe. Jednotlivé kanalizační 
svody odvádí odpadní vody z části čtvrti Vilsnice a Nové Chmelnice. Jedná se o 
charakteristické osídlení venkovského typu s orientací na rodinné bydlení. Stávající 
kanalizace je nesoustavná, stará, převážně jí tvoří zatrubněné silniční příkopy betonovým 
potrubím DN 300 - 400 mm.  

K-Děčín, Loubí (K-DC.011-J.N), 1 výust do řeky. Stoka XXIII - výusť č. 23 s 
vyústěním do pravého břehu Labe. Odvádí odpadní vody z části oblasti Loubí. Stará 
kanalizace.  

K-Děčín, Bělá (K-DC.003.J.C),  Odvádí odpadní vody z části území Děčín –Bělá do 
lokální ČOV Bělá. Dnes napojeno cca 90 EO. 
 
Ústřední ČOV Děčín-Boletice 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
ČOV byla uvedena do trvalého provozu 1.1.2002. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Děčín - Boletice nad 
Labem do toku Labe, ve správě Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, v říčním km 19,00 
v množství a kvalitě dle následujících tabulek vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v 
Děčíně, referát životního prostředí – vodní hospodářství, dne 30.11.1999, pod čj. 44000-
TDS/99/ /806/Dol:  
Q = 475 l/s, max. 18 000 m3/den, max. 415 m3/měs., max 4 970 000 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 
90 130 20 40 20 40 10 20 25 30 2 6 

Platnost rozhodnutí je do 30. listopadu 2009. 
 
ČOV je navržena na tyto parametry 

ukazatel značka jednotka                množství 
Průměrný průtok  Q24 l.s-1                   157,5 
Maximální denní průtok Qd l.s-1               208,6 
Maximální průtok maxQn l.s-1                       289,7 
Průtok za deště Qdešť l.s-1           472,5 
Organické znečištění BSK5  mg.l-1                 40,0 
                         CHSK-Cr  mg.l-1               130,0 
Nerozpuštěné látky NL  mg.l-1             40,0 
Amoniakální dusík N-NH4+ mg.l-1                 20,0 
Anorganický dusík Nanorg. mg.l-1             30,0 
Celkový fosfor Pc mg.l-1               6,0 
 pH -          6,0 – 9,0 
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Přítok z  Děčína a z Boletic nad Labem      

Děčín l.s-1 Boletice nad Labem  l.s-1 
Průměrný průtok Q24 144 Průměrný průtok Q24 13,4 
Maximální průtok maxQn 265 Maximální průtok maxQn 25 
Průtok za deště Qdest 432 Průtok za deště Qdest 40,3 

 
 

ČOV Děčín – Boletice nad Labem slouží k čištění odpadních vod z Děčína a okolí 
přivedených pomocí přivaděčů a likvidaci tekutých odpadů dovážených oprávněnými 
firmami. Kapacita ČOV je 68 000 EO. 
Čistírna odpadních vod Děčín je mechanicko-biologická ČOV s regenerací kalu, nitrifikací, 
denitrifikací, biologickým odstraňováním fosforu, anaerobní stabilizací kalu, zahuštěním a 
odvodněním kalu. 
Vstupní čerpací stanice je osazena česlicovým košem a dvěma čerpadly (jedno je záložní), 
které dodávají splašky k úpravě do ČOV. 
Hrubé předčištění - dvoje strojně stírané jemné česle s lisem na shrabky, propíráním shrabků 
a kontejnerem. Na obtoku ručně stírané česle  s průlinou 20 mm). Dvojice podélných 
provzdušňovaných lapáků písku s těžením a praním písku a ukládáním do kontejneru. Za 
lapákem písku je rozdělovací objekt osazený stavítky. 
Dvojice usazovacích nádrží se stíráním dna, odtah primárního kalu a stírání plovoucích 
nečistot. Separátor plovoucích nečistot. 
Biologickou jednotku tvoří dvě linky sestávající z nádrží regenerace kalu, anaerobních 
nádrží, denitrifikace a nitrifikace s odplyňovacími zónami. Nátok je proveden z kašnového 
rozdělovacího objektu, odtud je i odlehčení a obtok biologické jednotky. Odtok je přepadem. 
Pro eliminaci fosforu je provedeno biologické odstraňování a následné chemické srážení 
síranem železitým, který je dávkován do potrubí na přítoku do biologie. 
Přítok odpadní vody – 60 až 70% vedeno do anaerobní nádrže, 30 až 40% do denitrifikace. 
Kalová voda zaústěna do denitrifikace. 
Přítok vratného kalu - interní recirkulace z odplyňovací zóny do denitrifikace s možností 
zaústění do anaerobní zóny, externí recirkulace z ČS vratného a přebytečného kalu do 
regenerace kalu. 
Regenerace je s jemnobublinným provzdušňováním a s možností míchání. 
Anaerobní nádrž s mícháním, denitrifikace s mícháním a možností provzdušňování. Veškeré 
provzdušňování je tlakové s jemnobublinnou aerací. 
Pomocí uzávěrů na přítoku je možno odstavit jednotlivé linky z provozu. 
Dosazovací nádrže - dvě kruhové se stíráním hladiny a dna pomocí pojezdného mostu. 
Na odtoku vyčištěné vody z ČOV je umístěn měrný objekt - Parshallův žlab. 
Přebytečný kal je veden do kalového hospodářství. 
Kalové hospodářství tvoří strojní zahuštění aktivovaného kalu na odstředivce, homogenizace 
přebytečného a primárního kalu, dvojice vyhřívaných vyhnívacích nádrží, homogenizace 
stabilizovaného kalu a odvodnění kalu na odstředivce. Akumulace vyhnilého kalu je v 
homogenizaci a ve vyhnívací nádrži druhého stupně. Kalová voda ze zahuštění kalu je 
svedena do vnitřní kanalizace. Kalová voda z odvodnění je čerpána do biologické jednotky – 
řídí PC. Kalové hospodářství je dimenzováno i s ohledem na možný dovoz fekálních kalů a 
kalů z okolních malých ČOV. 
Odvodněný kal je odebírán firmou Vinca, která ho kompostuje, vápní a míchá s pískem, 
pilinami a rašelinou. Protože jsou na ČOV přiváděny převážně splaškové a dešťové vody, 
předpokládá se, že kal bude využíván v zemědělství nebo lesnictví. Toto se prokáže v 
průběhu zkušebního provozu (rozbory kalu). V případě horších vlastností kalu bude vyhledán 
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původce znečištění a budou provedena taková opatření, aby  nedocházelo k další kon-
taminaci odpadních vod a tím ke zhoršení kvality kalu. 
V případě zhoršené kvality kalu je možný jeho odvoz na skládku Orlík. 
Stavební objekty na ČOV jsou navrženy nad hladinou stoleté vody (Q100 = 133,00 m n.m.) 
tak, aby splňovaly svůj účel z hlediska funkčního, zároveň estetického a vhodně zapadaly do 
okolní krajiny. 
Biologická jednotka a dmychárna  

 objem anaerobní nádrže   1876,5 m3  
 objem regenerace kalu    288   m3  
 objem denitrifikace    2228   m3 
 objem nitrifikace     4887   m3 
 standardní oxygenační kapacita  Oc = 14536 kg O2.d-1 = 605 kg O2.h-1  
 množství vzduchu do regenerace Qv =   144 m3.h-1 

Dosazovací nádrže jsou provedeny dvě monolitické kruhové nádrže o vnitřním průměru 37 
m.  
Zastavěná plocha dvou nádrží  - 2 268 m2 
Obestavěný prostor dvou nádrží - 9 780 m3 

Kalové hospodářství 
Primární kal z usazovacích nádrží je čerpán do homogenizační jímky  surového kalu (obsah 
cca 70 m3), vybavené homogenizačním míchadlem. Vzhledem k poměrně vysokému obsahu 
sušiny není třeba primární kal zahušťovat.  
Separátně dovážené kaly jsou shromažďovány v jímce dovezených kalů o objemu 22 m3, 
vybavené homogenizačním míchadlem. Odtud jsou čerpány intervalově čerpadlem s 
mělnícím zařízením do homogenizační jímky surového kalu, nebo do homogenizační jímky 
přebytečného aktivovaného kalu, vybavené homogenizačním míchadlem. 
Přebytečný kal vzhledem k malému obsahu sušiny 0,8% je zahušťován. Pro strojní 
zahušťování přebytečného aktivovaného kalu je instalována odstředivka firmy Bird Humbold 
o výkonu 18,5 m3.h-1 (vstupní sušina cca 0,5 až 1%, výstupní sušina cca 5,5%). Směs kalů je 
z homogenizační jímky surového kalu čerpána intervalově jako surový kal dvojicí kalových 
čerpadel a (1+1) do fermentoru prvního stupně. Čerpadla jsou dispozičně umístěna rovněž 
ve strojovně v suterénu na podlaží - 3,80 m.  
Energetické hospodářství je soustředěno v plynové kotelně a přilehlé strojovně. 
V kotelně jsou umístěny dva kotle o výkonu 225 kW a kogenerační jednotka o výkonu 
elektrického generátoru 193 kW a výkonu tepelného výměníku 280 kW. 
Kotle jsou osazeny hořákem spalujícím bioplyn i zemní plyn. Rovněž kogenerační jednotka 
je řešená jako dvoupalivová, tj. na zemní plyn a bioplyn s možností automatického přejetí z 
jednoho druhu paliva na druhý. 
Vyhnívací nádrže a strojovna 
Pro množství surového kalu 95,5 m3.d-1 je provedena fermentace s celkovým užitečným 
objemem 2800 m3 
Fermentory jsou vybaveny potrubím a zařízením pro cirkulaci a ohřev kalu, hydraulické 
promíchávání obsahu fermentorů bioplynem, napouštění surového a vypouštění vyhnilého 
kalu, přepouštění kalu z fermentoru 1° do fermentoru 2°, jímání bioplynu, jištění maximálního 
a minimálního přetlaku bioplynu. Mezi oběma fermentory je výstupní věž, umožňující obsluze 
přístup k zařízením na víkách fermentorů, k armaturám a ostatním zařízením umístěným ve 
větší výšce vně fermentorů. 
Odvodnění kalu 
Vyhnilý kal z fermentorů je přiveden do homogenizační nádrže stabilizovaného (vyhnilého) 
kalu o objemu 345 m3. Zde je kal vrtulovým míchadlem  homogenizován a vřetenovým 
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čerpadlem, které má možnost nastavení dopravovaného množství je dopravován do 
odvodňovací odstředivky. Odstředivka zpracuje denní dávku kalu během dvou směn. 
Plynojem 
Plynojem a jeho strojovna jsou dva samostatné objekty. Plynojem je dvoumembránový 
plastový o užitečném objemu 400 m3. Přetlak plynojemu a tím i celého plynového systému je 
stanoven, s ohledem na kogenerační jednotku, na 2,5 kPa. Tento přetlak je vyvozen 
podpůrným ventilátorem plynojemu.  
Vzduchové biofiltry 
V areálu ČOV jsou instalovány dva vzduchové biofiltry v kontejnerovém provedení. Jeden je 
umístěn u objektu hrubého předčištění a druhý u objektu kalového a energetického 
hospodářství. Plocha prvního biofiltru činí cca 27 m2, druhého cca 13 m2. 
Dávkování síranu železitého 
Dvouplášťová nádrž objemu18 m3. 
 
ČOV Děčín - Bělá 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Rozhodnutí o vypouštění : 
Č.j.: ŽP/ 4057/96/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP 
Platné povolení k vypouštění vydáno : 4.10. 1996 
Platí od 10/1996 do  12/2006 
Limity: 200 EO, 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 

pH 

p m p m p m p m m p m p  
- - - 60 - 55  - - - - - 6-9 

 
Recipient:: Bělský potok 
Jedná se o aktivační čistírnu VHS1. 
Projektované parametry :  
EO 200 
Q = 0,6 l/s = 18 922 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 170 mg/l  
Skutečné parametry : 
EO 180 
Q = 0,09 l/s = 2750 m3/rok 
Přítok:  CHSK = 310 mg/l 
  BSK5 = 140 mg/l 
  NL = 118 mg/l 
Odtok:  CHSK = 74 mg/l 
  BSK5 = 12 mg/l 
  NL = 22 mg/l 
Způsob stabilizace kalu: dlouhodobá aktivace 
Produkce stabilizovaného kalu 50 m3/rok  
Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Děčín 
 
Dešťové vody z města jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací se zaústěním 
odlehčovacích stok nebo přímo stok jednotné kanalizace do Labe, Ploučnice a Jílovského 
potoka.  
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××××× 

Stávající jednotný, kanalizační systám tvoří nová, centrální ČOV Děčín-Boletice, síť nových 
čerpacích stanic odpadních vod s komorami pro oddělení dešťových vod a výtlačným 
potrubím,  které zajišťuje dopravu odpadních vod z jednotlivých povodí stok do centrální 
čerpací stanice a dále na ČOV. Hlavní a uliční stoky zůstávají původní. Staré potrubí 
v běžném provozu s potřebou běžných rekonstrukcí. Nově vzniklý systém (uvedeno do 
zkušebního provozu 12/2000) není zatím zcela dokončen a připravují se další investiční 
akce, které zajistí postupně odvedení všech odpadních vod z Děčína na centrální ČOV. Pro 
některé plánované investice je zpracována projektová dokumentace, některé jsou 
v současné době rozestavěné, nebo již těsně před dokončením výstavby.  
 
Rozestavěné akce: 
IK-DC.001.1 Rozestavěná dostavba sítí : 

Děčín-Jalůvčí: výstavba kanalizace v Jalůvčí včetně ČSOV 3 l/s   osazené na siti 
s výtlakem DN100 v dl. 235 m. 
Děčín – areal SK: odkanalizování arealu SK včetně lokální ČSOV 1,7 l/s s výtlakem 
DN 90 v dl. 51 m   

            Stavby předané v roce 2003. 
IK-DC.001.2 DĚČÍN – STOKY, pokračování:…… ČSOV  Teplická a ČSOV Pastýřská    

Účelem stavby je podchycení odpadních vod ze stávající výusti Pod 
Pastýřskou stěnou a jejich přečerpání do sběrače „B“. 
Hlavní přítok ze stoky v Teplické ulici bude podchycen novou propojovací 
stokou A a přiveden do nově navržené čerpací stanice odpadních vod ČSOV 
Teplická. Pro odlehčení dešťových vod, případně pro obtok ČSOV je navržena 
nová odlehčovací stoka s výustí do Labe). Výtlak odpadních vod V3 slouží k 
dopravě čerpané odpadní vody z ČSOV Teplická do sběrače B, pomocí krátké 
propojovací stoky V.  
Stávající stoka 700/1050 v úseku od napojení stoky A ke stávající šachtě pod 
Pastýřskou stěnou bude vyčištěna a v nové šachtě u podjezdu bude 
zaslepena. Stoka bude dále sloužit pro odvedení zbylé části odpadních vod z 
ulice Labské nábřeží. Tato odpadní voda bude pomocí oddělovací komory 
OK4 a propojovacího potrubí odvedena do nově navržené čerpací stanice 
odpadních vod ČSOV Pastýřská. Do této čerpací stanice odpadních vod 
ČSOV Pastýřská budou odvedeny přes oddělovací komory OK5 a 
propojovacího potrubí i odpadní vody z druhé části ulice Labské nábřeží a do 
budoucna je možno do této ČSOV přivést i odpadní vody z Přípeře – Jalůvčí.       
PROJEKTOVANÉ KAPACITY 
Propojovací stoka „A“ DN 800 53 m 
ČSOV Teplická 24 l/s 
Odlehčovací stoka DN 800 45 m 
Výtlak odpadních vod „V3“ DN 
200 

693 m 

Propojovací stoka „V“ DN 250 76 m 
Odlehčovací komora OK4 1 ks 
Propojovací potrubí DN 250 5 m 
Odlehčovací komora OK5 1 ks 
Propojovací potrubí DN 250 5 m 
ČSOV Pastýřská 6 l/s 
Výtlak odpadních vod „V4“ DN 
100 

280 m 
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Přípojka nn pro ČSOV Teplická 41 m 
Přípojka nn pro ČSOV Pastýřská 11 m 
  
 

IK-DC.001.3 
DĚČÍN – STOKY, pokračování:…….ČSOV Maroldova 24-72 l/s - Projektované kapacity: 
                                                             Sběrač „B1“   DN 300  dl. 266 m 
                                                                        OK1   ks 3 
                                                   Výtlak „V1“   DN 250 dl. 725 m 
                                                             Sběrač „B2“   DN 300 dl. 5 m 
                                                                                                        DN 400 dl. 159 m 
                                         DN 500 dl.   90 m 
                                                                                                        DN 600 dl.   81 m 
                                                            ČSOV Plavební 5-15 l/s – Projektované kapacity: 

                                        Odlehčovací stoka OS2 DN 600 dl. 28 m
                                                     Výtlak „V2“   DN 100 dl. 105 m 
                                          Sběrač „B3“   DN 300 dl. 6 m 
                                                                                                        DN 400 dl. 63 m 
                                                                                                        DN 500 dl. 175 m 
 
Připravované akce: 
 

označ. popis jedn. množ.
IK-DC.001.4  
H. Oldřichov a Bynov 

                                                                                     
Splašková kanalizace v Horním Oldřichově 
DN 300 KT m 2530
ČS 3,8 l/s ks 1
výtlačný řad V1 DN 80 HDPE m 61
Jelení ul., DN300   740

 Splašková kanalizace v ulici U Korkárny a Pod Vrchem v Bynově 
stoka DN 300 v ul. Pod Vrchem m 352
stoka DN 300 v ul. U Korkárny a Kyjevská m 221

  
IK-DC.001.5  Přípeř Splašková kanalizace v ulici Žitná, Pod Hřištěm, Pod Úvozem a 5. 

května v Jalůvčí, včetně přečerpání do stoky VII 
 Přečerpání ze stoky VII v Přípeři 

čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 460

 Přečerpání stoky VIII do stoky VII 
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 320

 Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený Vrch s čerpáním 
splašků 
splašková stoka DN 300 m 965
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 60

  
IK-DC.001.6  
Nové Město 

Splašková kanalizace Folknářská + převedení do Liberecké -
Nové Město 
splašková stoka DN 300 m 480
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 Splašková kanalizace v ulicích Záhořova, U Dvora a Kotlářská -
Nové Město 
splašková stoka DN 300 m 142

  
IK-DC.001.7  
Staré Město 

Splašková kanalizace v ulici U Přívozu a Polabí, vč. přečerpání -
Staré Město 
splašková stoka DN 300 m 660
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 100

 Přečerpání stoky XXV do stoky XIV 
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 126

 Přečerpání stoky XXVI do stoky v Provaznické ulici / napojení na 
ČS XXV 
jednotná stoka DN 400 m 365

  
IK-DC.001.8  
Krásný Studenec 

Splašková kanalizace v Krásném Studenci vč. ulic Na Skluzu a 
Hraniční a svedení stoky do ulice Krásnostudenecké 
splašková stoka DN 300 m 3790

 Děčín – H.Oldřichov: výstavba kanalizace v Jelení ul. DN 300 -740m 
  
IK-DC.001.9 Letná Splašková kanalizace v ulici Rokycanova vč. přečerpání do 

Novoměstské - Želenice 
splašková stoka DN 300 m 89
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 91

 Jednotná kanalizace v ulici Kladské a Lidické - Letná 
sběrač B DN 300 KT m 251

 Jednotná kanalizace v ulici Kladské a U sv. Jana - 
Letná 
sběrač A DN 300 KT  m 278

 Splašková kanalizace v ulici Zahradní a Vančurova na Škrabkách 
 2xstoka,DN300-195m+130m                                               m          325  
  
IK-DC.001.10 Vilsnice 
a Chmelnice 

Splašková kanalizace v ulici V Lukách, Vilsnické a Květinové vč. 
napojení na výtlak A - Chmelnice 
splašková stoka DN 300 m 1110

 Splašková kanalizace v ulici Květinové a Vilsnické -
Chmelnice 
splašková stoka DN 300 m 350

 Splašková kanalizace v Třešňové ulici - Chmelnice 
splašková stoka DN 300 m 180

 Splašková kanalizace Višňová, Vřesová a Chmelnická vč. 
napojení na ČOV - Vilsnice 
splašková stoka DN 300 m 2900
čerpací stanice  ks 2
výtlačný řad DN 80 m 625
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IK-DC.001.11  
Bělá, Čechy 

Splašková kanalizace v ulicích Jasná, Včelná, Saská, Družstevní 
a Tělocvičná - Bělá 
 DN 300 KT m 4150

 Jednotná kanalizace ve Sněžnické ulici - Čechy m 1200
  
IK-DC.001.12 Křešice Splašková kanalizace v ulicích Staroměstské Nábřeží, U Trati, 

Sochorova, Koperníkova, Na Točně, Havlíčkova, Dlouhá, Šikmá, 
Průchodní, Zemědělská a U Sokolovny vč. přečerpání - Křešice 
splašková stoka DN 300 m 4410
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 506

 Splašková kanalizace v ulicích Družinová, Klicperova, U Školy, 
Potoční, Malá a Luční  - Křešice 
splašková stoka DN 300 m 1340

 Výtlačný řad do výtlaku A z Křešic 
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 80 m 570

  
IK-DC.001.13  
Boletice nad Labem 

Splašková kanalizace v ulicích Vítězství, Ke Trati, Neumannova a 
Říční, vč. přečerpání - Boletice, Křešice 
sběrač -DN 300 KT m 483
čerpací stanice  ks 1
výtlačný řad DN 50 m 149

 Splašková kanalizace v ulici Kamenná - Boletice 
sběrač A DN 300 KT m 946

 Splašková kanalizace Nebočady, přečerpání 
splašková stoka DN 300 m 710
čerpací stanice  ks 2
výtlačný řad DN 80 m 298
výtlačný řad DN 80 m 391

  
IK-DC.001.14  
Nové Město 

                                                                                                        
Stoka XXI, přečerpávání 

 čerpací stanice  ks 1
 výtlačný řad DN 80 m 50
   
   
                  Probíhající   rekonstrukce: 

Rekonstrukce Děčín-Teplická, postupná rekonstrukce 
kanalizačního sběrače Děčín-Jílové (stoka V) v různých 
profilech, nejčastěji 600/900 a 1000 mm. Část stoky se 
provádí bezvýkopovou technologii, vyvložkováním.  Na 
rok 2004 –2005 se připravuje investice na rekonstrukci 
stoky v Teplické ulici za 24,2 mil. Kč a v Lužické za 10,0 
mil. Kč.   
 
 

 

                Připravované rekonstrukce: 
 

 

Sběrač Děčín-Jílové Rekonstrukce stoky V v Teplické ulici, přemístění OK 10 - Podmokly, 
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Dolní Oldřichov 
jednotná stoka DN 1000 sklolaminát m 98
nová OK 10 ks 1
stoka DN 400 sklolaminát - škrtící trať m 33
stoka 500/750 BET m 39
odlehčovací stoka DN 1000 m 46

 Rekonstrukce stoky V  mezi Píseckou a Oseckou ulicí - 
Dolní Oldřichov, Bynov 

m 550

   
Nové Město Rekonstrukce stoky XXIV v Kamenické ulici - Nové 

Město 
m 1550

 Rekonstrukce jednotné stoky v Lužické ulici - Nové 
Město 

m 115

 Rekonstrukce stoky XIV v Březové ulici - Staré město m 1160
  
Letná a Podmokly Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Krásnostudenecká a 

Novoměstská - Želenice 
jednotná stoka DN 600 m 491
jednotná stoka DN 400 m 441
odlehčovací komora ks 1
odlehčovací stoka DN 600 m 120

 Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Plzeňská - Podmokly m 171
 Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Bezručova - 

Podmokly 
m 164

 Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Jiráskova - Letná m 426
 
Dle vodohospodářské studie “Benešov nad Ploučnicí- kanalizace a ČOV“, zpracované v roce 
2001 firmou SVIS s.r.o., budou odpadní vody z města Benešova přivedeny na ČOV Děčín. 
Viz Benešov nad Ploučnicí a Děčín Březiny. 
 
Dešťové vody budou dále odváděny hlavně jednotnou kanalizací s odddělením dešťových 
vod do místních vodotečí. Ovšem v okrajových částech Děčína, kde je navržena oddílná 
splašková kanalizace bude nutné vyřešit odvádění dešťových vod samostatně. 
 
Připravované akce dešťové kanalizace: 
  
 Obnova dešťového odvodnění v Horním Oldřichově 
 Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený Vrch, 385m 
 Dešťové odvodnění Lesní cesty v Bynově, 530m 
 Dešťová kanalizace v ulici Pod Svahem - Nové Město, 400m 
 Odvodnění v ulici U Dvora a Kotlářská - Nové Město, dešťová stoka DN 300-314 m 
 Odvodnění ulice Na Spádu na Škrabkách  do Terezínského rybníka 
 Odvodnění komunikace Jílovská – Chrochvice, příkop, 1072 m 
 Podchycení extravilánových vod Letná, Březiny, Boletice: 

                odvodňovací příkop v Kostelní ulici, š. 1,5 m, 357 m 
                odvodňovací příkop nad Letnou, 570 m 
                odvodňovací příkop nad Březinami, 430 m 

 Splašková kanalizace v ulici Zahradní a Vančurova na Škrabkách a příkop, 350 m 
 Dešťová kanalizace Bynov - Nová Ves, přeložka potoka, 605 m 
 Odvodnění ulice Růžová a Březová - Staré Město, 630 m 
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 Dešťová kanalizace Drážďanská ul., DN 300-530 m 
 Dešťová kanalizace Letná, 890 m 

 Odvodnění RP nad Želenicemi, vč. Podchycení balastů nad Krásnostudeneckou ul. 
 
Další opatření na síti: 
 
Dešťová nádrž BUS –DN BUS 15x15x3,5 a protlak DN 500 pod nádražím a stoka DN 200 
OK 9, úprava škrcení- DN 400 v dl. 38 m 
OK 15, úprava škrcení- DN 300 v dl. 12 m 
Retence Martiněves, úprava škrcení – DN300 v dl. 50m 
Staré Město-Pod Chlumem- dešťová stoka DN 400 v dl. 115 m 
                                              dešťová stoka DN 600 v dl.   95 m 
Zkapacitnění stoky III – DN 700 v dl. 41 m 
OK 7, úprava škrcení- DN 300 v dl. 7 m 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.13 Děčín XIII – Loubí 
 

identifikační číslo obce  040741 
kód obce    00013 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Návrh územního plánu města Děčína 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XIII-Loubí. Městská část Loubí má okolo 240 obyvatel. Leží v severním okraji města 
Děčína na pravém břehu Labe a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se 
soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 130-150 m n. m. a spadá do 
CHOPAV Severočeská křída a CHKO Labské pískovce, náleží do povodí Labe. Územím 
protéká kromě Labe i Loubský potok. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně narůstat. Do 
budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (SK-DC.001.2). Ze zdroje Dolní Žleb a 
Čertova Voda je voda svedena do  čerpací stanice v Horním Žlebu, odkud je čerpána do 
Čertových vodojemů. Z výtlačného potrubí DN 225 je vysazena odbočka odkud je možno 
čerpat vodu buď přímo do vodovodní sítě obce Loubí nebo do vodojemu VDJ Loubí 40 m3 
(153,30/150,30 m n.m.). Rozvody po obci jsou DN 50 –100 převážně litinové. 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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××××× 

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších 
úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 15% sítí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

 
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Děčíně - Loubí je vybudovaná kanalizace – jednotná stoka s jedním výustním objektem do 
Labe (K-DC.011-J.N.). Odpadní vody do kanalizace jsou vypouštěny buď po předčištění 
v septicích (35% obyvatel) nebo přímo bez jakéhokoliv čištění (4%). Od zbývající části 
obyvatel jsou odváděny splaškové vody do bezodtokových jímek (17% obyvatel) se svozem 
na ČOV Děčín odvozem na pole (2% trvalí obyvatelé) nebo jsou bez předčištění vypouštěny 
přímo do povrchových vod (2% obyvatel). Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  
 
Dešťové vody jsou  asi z poloviny odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Druhá polovina dešťových vod je odváděna 
jednotnou kanalizací.   

××××× 

V současné době se předpokládá i nadále individuelní čištění splaškových vod. Výhledově, 
po roce 2015, by bylo možné odpadní vody čerpat do kanalizace v Děčíně. ČS s výtlačným 
potrubím v délce cca 1,4 km a dobudování stokové sítě, DN 300 v délce 1,2km. 



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

 

 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.14 Děčín XIV – Dolní Žleb 
 

identifikační číslo obce  040737 
kód obce    00014 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XIV-Dolní Žleb. Městská část Dolní Žleb  má okolo 150 obyvatel. Leží v severním 
okraji města Děčína na levém břehu Labe a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se 
částečně rozptýlenou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 125-175 m n. m. a spadá do 
CHOPAV Severočeská křída, CHKO Labské pískovce a na katastrálním území se nachází 
ochranné pásmo vodního zdroje pro SK Děčín. Územím protékají kromě Labe, Dolnožlebský 
potok a náleží do povodí Labe. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (SK-DC.001.3). Na přívodním řadu ze zdroje 
Dolní Žleb do  čerpací stanice v Horním Žlebu je v šachtě vysazena odbočka pro zásobování 
Dolního Žlebu.  
Rozvody po obci jsou DN 50 – 60 litinové a z PVC. 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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××××× 

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších 
úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 19% sítí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

 
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Děčíně – Dolním Žlebu není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny 
do septiků s odtokem do povrchových vod (50% obyvatel) nebo do vsaků (10% obyvatel) a 
bezodtokových jímek (35% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole 
(5% obyvatel). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.18 Děčín XVIII – Maxičky 
 

identifikační číslo obce  040745 
kód obce    00018 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XVIII-Maxičky. Městská část Maxičky  má do 100 trvale žijících obyvatel. Leží v 
západoseverní části města Děčína na levém břehu Labe a tvoří samostatnou zástavbu s 
bydlením venkovského typu. Leží v nadmořských výškách 425-440 m n. m. a spadá do 
CHOPAV Severočeská křída a CHKO Labské pískovce, na katastrálním území se nachází 
ochranné pásmo vodního zdroje. Náleží do povodí Labe. Územím protéká potok Ostružník a 
místní vodoteč. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Děčín XVIII-Maxičky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Maxičky (M-DC.014) 
Voda z pramenní jímky je svedena do čerpací stanice a dopravována výtlačným řadem do 
VDJ Maxičky 40 m3 (514,53/511,80 m n.m.) a dále do spotřebiště. Rozvodné potrubí je 
převážně z litiny, profil 60-100 mm a z PVC – DN 40. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Vydatnost zdroje není velká a kvalita pitné 
vody-nevyhovující ukazatel pH, Mg. 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují ho Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s.  
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××××× 

V současné době sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu. 
Vzhledem kvality i kapacity vodního zdroje se doporučuje ve výhledu jeho náhrada. Po roce 
2015 se navrhuje vytipování nového zdroje s vybudováním potřebného vystrojení a připojení 
na stávající vodovod. Druhou, finančně náročnější, možností je připojení na SK Děčín. 
Vybudovat ČS u VDJ Jalůvčí-Hlavní s výtlakem do VDJ Maxičky v délce cca 3,2km.  
Rekonstrukce vodovodu  Maxičky –DN 80 – 200 m. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Maxičkách není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s 
odtokem do povrchových vod (30% obyvatel) nebo do vsaků (25% obyvatel) a 
bezodtokových jímek (40% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole 
(5% obyvatel). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Vyvážení splaškových vod na pole je  v rozporu 
se  zákonem  č. 185/2001  sb.  a   prováděcích  vyhlášek   o  odpadech. 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.26 Děčín XXVI – Bechlejovice 
 

identifikační číslo obce  040734 
kód obce    00026 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XXVI Bechlejovice včetně Chlumu. Městská část Bechlejovice má okolo 200 trvale 
žijících obyvatel. Leží v jihovýchodní části města Děčína na levém břehu Ploučnice u Březin 
a tvoří samostatnou zástavbu s bydlením venkovského typu. Leží v nadmořských výškách 
148-172 m n. m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím 
protéká potok řeka Ploučnice, která je významným vodním tokem a místní vodoteč. Do 
budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Děčín XXVI-Bechlejovice a Děčín XXXIV- Chlum je zásobován pitnou vodou ze dvou 
místních vodovodů. První zásobuje městskou část Děčín - Bechlejovice a druhý část Chlum. 
Místní vodovod Bechlejovice (M-DC.015) je zásobován pitnou vodou z místního zdroje -
pramení jímky, gravitačně do vodojemu VDJ Bechlejovice 20 m3 (191,70 m n.m.- terén) a 
dále rozvodnými řady do spotřebiště. Rozvodné potrubí je litinové, profil 40-80 m. Z 
vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Vydatnost zdroje a kvalita pitné vody je 
vyhovující.  
Místní vodovod Chlum (M-DC.019) je zásobován pitnou vodou z místního zdroje –studny 
odkud je přes síť čerpána voda do  vodojemu za spotřebištěm VDJ Horní Chlum 25 m3 
(184,64/187,64 m n.m.). Rozvodné potrubí je z poloviny z ocele a z poloviny y PVC, profilu  
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25 mm. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů  je vyhovující, ale 
kvalita pitné vody  u zdroje Chlum neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. 
v parametrech NO3.  
Majitelem obou vodovodů je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

××××× 

Místní vodovod Chlum potřebuje náhradu za stávající, nevyhovující zdroj pitné vody. 
V případě napojení Chlumu na vodovodní systém Děčína je navrženo vybudování přívodního 
řadu mezi přerušovací komorou PK Chlum 50m3 na přivaděči SK Děčín a vodojemem VDJ 
Horní Chlum 25 m3. Druhou možností je vytipování nového zdroje s vybudováním 
potřebného vystrojení a připojení na stávající vodovod. Druhé řešení je finančně výhodnější, 
ale provozně a pro trvalé zajištění kvalitní pitné vody náročnější.  
U obou vodovodů bude nutná částečná rekonstrukce stávajících řadů. Vodovod Chlum řad 
DN 25 –100 m, vodovod Bechlejovice DN 60 –350 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Bechlejovicích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků 
s odtokem do povrchových vod (30% obyvatel) nebo do vsaků (10% obyvatel) a 
bezodtokových jímek (57% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole 
(3% obyvatel). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo 
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septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Vyvážení splaškových vod na pole je  v rozporu 
se  zákonem  č. 185/2001  sb.  a   prováděcích  vyhlášek   o  odpadech. 
 
V případě vybudování výtlačného řadu pro převedení splaškových vod z Benešova nad 
Ploučnicí a Březin do Děčína je možné zvážit i možnost čerpání splaškových vod 
z Bechlejovic, výstavba po roce 2015.  
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.27 Děčín XXVII – Březiny 
 

identifikační číslo obce  040735 
kód obce    00027 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 
8. Děčín Březiny – převedení odpadních vod do Děčína, SVIS s.r.o., dokumentace pro 

stavební řízení – 06/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XVII-Březiny. Městská část Březiny byla  původně vesnička se zástavbou 
venkovského typu, kde bylo v pozdějších letech vybudováno sídliště z panelových domů a 
vzniklo na východním okraji Děčína předměstí s cca 2200 obyvateli. Leží v nadmořských 
výškách 156-240 m n.m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Území 
městské části leží na pravém břehu Ploučnice, která je významným vodním tokem. Sídlí zde 
zemědělské učňovské středisko, firma Karned Tools, s.r.o (výroba zámků a kování-145 
zaměstnanců) a převážná část obyvatel pracuje ve městě Děčíně. Do budoucna se 
nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Děčín - Březiny jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín-Hřensko  
(SK-001) vodovodem SK-001.5. Obec je provozována ve třech tlakových pásmech, je 
využíván odběr pitné vody z přivaděče Hřensko - Děčín i místní, podzemní zdroje vody, a to 
jak zářezy a jímky s gravitačním odběrem, tak i vrt s čerpáním vody ze zdroje. 
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Do VDJ Březiny-HLAVNÍ – nový 1300 m3 (230,00/225,00 m n.m.) je přivedena voda 
z přivaděče Hřensko –Děčín (DN 400)  
Do VDJ Pod Dobrnou starý 50 m3 (245,09/242,89) a VDJ Pod Dobrnou nový 100 m3 
(245,09/241,99)  je přivedena voda z pramene Březiny pod Dobrnou. Pro toto tlakové pásmo 
(STP)  je zároveň čerpána voda přímo do sítě z vrtu Březiny-Rybníček .  
Zdroj a vodojem U Kvízů je dnes již mimo provoz.  
Do VDJ Nad zastávkou 100 m3 (193,45/191,40 m n.m.) je přivedena voda ze zdrojů 
BECKLER a U zastávky. 
Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Majitelem 
vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 10% sítí (DN 80 – 900 m) do roku 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Při výstavbě sídliště se zástavbou panelových domů v Březinách byla vybudována oddílná 
splašková kanalizace (K-DC.002-S.C) a později čistírna odpadních vod pro 3136 EO se 
zaústěním odpadu do Ploučnice. Na gravitační kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel. 
Nejsou zde napojeni žádní význační znečišťovatelé. Majitelem kanalizace je Severočeská 
vodárenská společnost a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ostatní obyvatelé likvidují splaškové vody v bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV 
Děčín (5% obyvatel) nebo v septicích s odpadem zaústěným do vodoteče (8%) a do vsaků 
(5%), zbývající 3% obyvatel vypouští splaškové vody přímo do dešťové kanalizace bez 
jakéhokoliv předčištění. Dešťovou kanalizaci tvoří dva svody se zaústěním do pravého a 
levého břehu Ploučnice. Odvádí odpadní vody z části staré zástavby.  
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice  a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice  
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Rozhodnutí o vypouštění : 
Č.j.: ŽP 4888/95/2003/96/J/H, vydal OÚ Děčín RŽP 
Platné povolení k vypouštění vydáno: 12.2. 1996 
Platí od 2/1996 do 12/2004 
Limity: 3 136 EO, Q = 114 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

pH 

p m p m p m p m m p m p  
- 135 - 40 - 35  - - - - - 6-9 

 
Recipient: Ploučnice 
Jedná se o mechanickou-biologickou ČOV, řešenou jako sdružený objekt. 
Projektované parametry :  
EO 3 136 
Q = 22,17 l/s = 699 153 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 99 mg/l  
Skutečné parametry : 
EO 2 134 
Q = 4,37 l/s = 137 761 m3/rok 
Přítok:  CHSK = 675 mg/l 
  BSK5 = 339 mg/l 
  NL = 204 mg/l 
Odtok:  CHSK = 46 mg/l 
  BSK5 = 8 mg/l 
  NL = 22 mg/l 
Způsob stabilizace kalu : kalová pole 
Produkce stabilizovaného kalu 800m3/rok = 8 t/rok.  
Způsob odvodnění kalu: kalová pole 
Produkce odvodněného kalu: 75t/rok 
 
 
Dešťové vody jsou odváděny částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo je vsakována do terénu a částečně dešťovou kanalizací ve správě obce.  

××××× 

V červnu 2004 byla vypracovaná firmou SVIS s.r.o. Ústí nad Labem projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení, která řeší převedení odpadních vod z Benešova nad Ploučnicí a 
z Březin na ČOV Děčín. Nová čerpací stanice odpadních vod Březiny bude zajišťovat 
přečerpávání splaškových odpadních vod z městské části Děčín-Březiny.  
ČSOV Březiny bude napojena na výtlak z Benešova, z potrubí PE Ø225x20,5 (Ø184) – PE 
100 – PN 16, které bude ukončeno ve stávající kanalizační šachtě v Děčíně. 
Stavba ČSOV Březiny se nachází v prostoru stávající ČOV Březiny. Pro osazení technologie 
ČSOV budou využity dvě stávající nádrže nevyužívané druhé linky této ČOV – dvě 
dosazovací kalové nádrže. Vzhledem ke skutečnosti, že celá stavba nové ČSOV je umístěna 
ve stávajících objektech ČOV Březiny, bude nutné tyto objekty odstavit z provozu, odpojit od 
stávajících nátoků. Nová ČSOV je řešena jako podzemní dvoukomorový objekt. 
Odpadní vody přitékající na projektovanou čerpací stanici ČSOV Březiny budou představovat 
množství dle následujícího rozdělení: 
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• Děčín - Březiny 
o Městská část Březiny:    5,00 l/s 
o Kalová pole ČOV Březiny:    9,00 l/s 

• Benešov nad Ploučnicí  18,25 l/s 
• Celkem  32,30 l/s 

Čerpací stanice bude osazena 3 ks čerpadel, která budou nabíhat postupně na základě 
přitékajícího množství odpadních vod. Čerpadla budou osazena v mokré jímce s propojením 
výtlaků do armaturní komory. 
Skutečnost, že cílový stav nebude dosažen ihned po zprovoznění čerpací stanice vychází 
z rozdělení množství odpadních vod a proto se zde navrhuje osadit tři čerpadla o čerpaném 
výkonu 12,0 l/s, která budou nabíhat do provozu postupně dle přitékajícího množství 
odpadních vod. Předpokládaná  realizace stavby rok 2005 – 2006. 
 
Pro odkanalizování i původní venkovské zástavby rodinnými domy je třeba dostavba uličních 
stok - DN 250 až 300 v délce 2,953km a čerpací stanice s výtlakem DN 80 v dl. 132 m.  
 
Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro 
cca 97% obyvatel. U zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace 
splaškových vod.  
 
 
Původním záměrem SVS a.s. bylo podchycení odpadních vod vypouštěných jednotlivými 
kanalizačními výustmi do vodotečí Ploučnice a Bystrá. Tyto měly být čerpány do 
kanalizačního systému města Děčína a čištěny na tamní ČOV Boletice. Trasa plánovaného 
výtlaku byla v průběhu územního řízení z majetkoprávních důvodů shledána jako 
neprůchodná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné se vrátit k myšlence rekonstrukce a rozšíření 
ČOV Benešov.  
 
V listopadu 2005 byla zpracována dokumentace pro územní řízení na akci „Benešov nad 
Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod. Objednatelem dokumentace byla firma 
SVIS s.r.o. Ústí nad Labem a zpracovatelem Ing. Robert Klement, Žatec. 
 
V listopadu 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na akci 
„Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod“ firmou Severočeská 
vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Ing. J. Tavodová. 
 
Více v kartě  CZ042.3502.4202.0010 Benešov nad Ploučnicí 

.0010.01 Benešov nad Ploučnicí. 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.28 Děčín XXVIII – Folknáře 
 

identifikační číslo obce  040736 
kód obce    00028 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XXVIII-Folknáře. Městská část Folknáře má okolo 220 obyvatel. Leží ve východním 
okraji města Děčína a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se soustředěnou 
zástavbou. Leží v nadmořských výškách 270-289 m n. m. a spadá do CHKO České 
středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká Folknářský potok a místní bezejmenné 
vodoteče. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Děčín – Folknáře jsou zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín - Hřensko 
(SK-001) vodovodem SK-001.6. Obec je provozována ve dvou tlakových pásmech s třemi 
vodojemy, do kterých se původně využívala voda z místních zdrojů  - zářezy s gravitačním 
odběrem. V současné době je do všech vodojemů přiváděna voda z přivaděče Hřensko-
Děčín (DN 400) samostatnými přívodními řady.  
VDJ U hřbitova 24 m3 (260,88-terén)  
VDJ U tří dubů 25 m3 (257,46/256,46 m n. m 
 VDJ Nad hostincem 30 m3 (358,54/356,84 m n.m.)  
 VDJ a zdroj U statku jsou dnes již mimo provoz. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Na vodovod je napojeno 94% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Majitelem 
vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 10% sítí (DN 80 – 280 m) do roku 2011.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Děčíně - Folknářích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
septiků (35%) se zaústěním odpadů do vodotečí, dešťové kanalizace nebo do vsaků a 
bezodtokových jímek (65%) s vyvážením na ČOV Děčín.  
Dešťové vody jsou odváděny v části pomocí dešťové kanalizace s jedním výustním objektem 
a v části pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pouze pro 
zástavbu navazující na Děčín-Nové Město je navrženo prodloužení kanalizačních stok 
v délce 870 m, v profilu 250 až 300 mm. Ve výhledu po roce 2015 je možná dostavba 
kanalizační sítě pro celou zástavbu v délce cca 2,0 km s napojením na kanalizační síť 
Děčína. 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.29 Děčín XXX – Velká Veleň 
 

identifikační číslo obce  041523 
kód obce    00029 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XXX-Velká Veleň. Městská část Velká Veleň má okolo 30 obyvatel. Leží ve  
východním okraji města Děčína a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se 
soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 390-444 m n. m. a spadá do CHKO 
České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká pouze místní bezejmenná 
vodoteče, která se vlévá do Ploučnice. Do budoucna se nepředpokládá rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Děčín XXX-Velká Veleň je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velká Veleň  (M-
DC.016). Voda z pramení jímky je svedena do VDJ Velká Veleň 25 m3 (455,41/454,43 m 
n.m.) a dále do spotřebiště. Vzhledem členitého terénu je obec provozována ve třech  
tlakových pásmech, pomocí osazení redukčních ventilů. Rozvodné potrubí je z profilů 20-60, 
převážně ocelové. Stavební stav vodovodních řadů odpovídá jejich dlouholetému 
provozování, jedná se převážně o ocelové potrubí s vysokou mírou inkrustace. Z vodovodní 
sítě je zásobováno 93% obyvatel. Kapacita zdroje je dostačující, ale kvalita vody podle 
vyhlášky č. 376/2000 Sb. přesahuje v parametrech NO3. Majitelem vodovodu je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Místní vodovod Velká Veleň potřebuje náhradu vodního zdroje. Připravuje se čerpání ze 
zdroje Boletice – Jasanka do vodojemu Velká Veleň výtlačným potrubím DN 60 v délce 
1,3km. Předpokládaná doba výstavby v letech 2008 až 2010. 
Stávající rozvodné řady jsou staré, ve špatném technickém stavu a vyžadují postupnou 
rekonstrukci cca 50% sítí, řady DN 80 – 600 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Děčíně – Velké Veleni není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
septiků (50%) se zaústěním přepadů do vodoteče nebo vsaků a do bezodtokových jímek 
(50%) s vyvážením na ČOV Děčín.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0013 Děčín 
  .0013.33 Děčín XXXV – Lesná 
 

identifikační číslo obce  040755 
kód obce    00033 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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. Návrh územního plánu města Děčína, Ing. arch. B. Šantrůček, schváleno v roce 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Děčín je město v kategorii nad 50 000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, 
Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně 
všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. 
a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i 
Děčín XXXV-Lesná včetně Hoštic nad Labem. Městská část Lesná má do 200 obyvatel. Leží 
v jižním okraji města Děčína na pravém břehu Labe a slouží hlavně pro bydlení venkovského 
typu se soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 410 - 435 m n.m. a spadá do 
CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká Kamenička. Počet trvale 
žijících obyvatel bude mírně klesat. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobena z místního vodovodu Lesná (M-DC.017). Vodovod Lesná má  zdroj vody 
pramenní jímku se skutečnou kapacitou 5200 m3/rok. Voda je dopravována přívodním řadem 
do zemního vodojemu Lesná 50 m3 (max. hl. 434,00 m n.m.). 
Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí PVC, lPE DN 25 a 60.  
V současné době je zásobováno 70% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.  
Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních domovních studní. Vodovod je v majetku 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Vodovodní síť Lesná je stará a vyžaduje rekonstrukce potrubí DN 80 v dl.1600 m. Ve 
výhledu se počítá s dostavbou vodovodu  potrubím DN 80 v délce 0,8 km, pro zajištění 
zásobování pitnou vodou všech obyvatel.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků 
s přepadem do vodoteče od 45% obyvatel a do septiků se vsakováním od 5% obyvatel. 
Zbývající odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín 
– 45% obyvatel a do bezodtokových jímek s odvozem na pole – 5% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních 
čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0014 Dobkovice 
  .0014.01 Dobkovice 
 

identifikační číslo obce  002693 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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 Dobkovice 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje provozovatele kanalizace, Obec Dobkovice 
8. Urbanistická studie Dobkovice z roku 1996, zpracovatel Uniprojekt Horská 14, Děčín 2  
9. Studie odkanalizování Dobkovic z roku 1992, zpracovatel MK Centrum, Masarykova 

633, Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dobkovice leží jižně od Děčína na levém břehu Labe, v nadmořské výšce 134,00 – 
165,00 m n. m. Obcí protéká potok Poustka a je zde jedna požární nádrž. Jedná se o obec 
do 1000 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Zástavba soustředěná podél 
komunikace, výrazně převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. Na 
území obce se nachází CHKO České Středohoří. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

Obec Dobkovice má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.020.1). Z tohoto 
vodovodu je zásobována i obec Prosetín a Poustka (M-DC.020.2). Vodovod má celkem 6 
zdrojů podzemní vody (z toho dva jsou mimo provoz) a 4 vodojemy . Voda je do spotřebiště 
dodávána z:  
-  VDJ Čekání 2 x 35 m3 (179,94 m n. m.) do kterého je voda přivedena ze svodné jímky  
 prameniště v Čekání – 2 jímací zářezy 
-  VDJ U ovčína 5 m3 (194,82 m n. m.), do kterého je voda přivedena z prameniště Nad       
ovčínem – jímací zářez a pramenní jímka 
-  VDJ Prosetín-hlavní 2 x 50 m3 (194,01 m n. m.) do kterého je voda přivedena jednak 
z prameniště Prosetín (pramenní jímka) a jednak ze sběrné jímky Prosetín. Do sběrné jímky 
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Prosetín jsou zaústěna dvě prameniště, která jsou dnes mimo provoz (Dobkovice -vrt a 
Dobkovice –štola) a přepad z vodojemu Nový – V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.) 
-  VDJ Nový - V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.). je zásoben z vodního zdroje V 
pastvinách (3 pramenní jímky). Z vodojemu je voda gravitačně dopravována zásobovacím 
řadem do obce Prosetín a Poustka. Přepad z VDJ 2x 16 m3 je převeden do sběrné jímky 
Prosetín a dále přes VDJ Prosetín-hlavní do vodovodní sítě Dobkovic. 
Rozvody v obci jsou DN 20 - 100 mm. Vodárenské zdroje mají vytyčená ochranná pásma I. a 
II. stupně. Kapacita i kvalita vody je vyhovující, ale vodní zdroje jsou ohroženy skládkou 
Orlík. 
Na vodovod je napojeno v Dobkovicích 96% všech obyvatel,  v Prosetíně 70% a v Poustce 
50% všech obyvatel. Vodovod Dobkovice, Prosetín je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Vodovod v Poustce je v majetku obce a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Teplice. 

××××× 

Postupná výměna vodovodních řadů z roku 1970 asi 30 až 50% sítí a starších než 50 let asi 
30% sítí. Podle vyjádření provozovatele vodovodu, Severočeských vodovodů a kanalizací, 
a.s. bude zřejmě nutné realizovat nový vodní zdroj (na základě monitorování podzemních 
vod) v souvislosti se skládkou Orlík.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Dobkovice je vybudována jednotná kanalizační síť (K-DC.067-J.N) v délce cca 300 m 
se zaústěním do potoka Poustka. 3% obyvatel je napojeno s nečištěnými odpadními vodami 
přímo do vodoteče, 10% obyvatel má zaústěné přepady ze septiků do kanalizace a 7% 
obyvatel má přepady ze septiků přímo do vodoteče. Většina obyvatel odvádí splaškové vody 
do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín– 72%. Pro panelové domy ve středu 
obce byla vybudována v r. 1990 domovní mikročistírna pro 45 obyvatel (8%), kterou vlastní a 
provozuje firma Hil s.r.o., Česká Lípa, Havířská 1995.  
Jednotná kanalizace je ve správě a majetku obce. 
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Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodních toků a ve střední 
části obce je vybudován trubní systém.  

××××× 

Obec má zájem na výstavbě nové kanalizace. Studie odkanalizování Dobkovic navrhuje 
výstavbu kanalizace DN 300 dl. 1,5 km, ČOV pro 600 EO a ČSOV s výtlakem 0,2 km. 
Součástí navrhované ČOV musí být i ochrana proti velké vodě. Výstavba nové kanalizační 
sítě umožní, pro cca 90% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U 
zbývajících cca 10% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.  
 Z ekonomických důvodů je výstavba kanalizace navržena po roce 2015. 
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 CZ042.3502.4202.0014 Dobkovice 
  .0014.02 Poustka 
 .0014.03 Prosetín 
 

identifikační číslo obce  040760 
identifikační číslo obce  002695 

kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Dobkovice z roku 1996, zpracovatel Uniprojekt Horská 14, Děčín 2 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Dobkovice - Prosetín, Poustka leží jižně od Děčína, v nadmořské výšce 
174,00 – 234,00 m n. m. Obcí protéká potok Poustka a čtyři místní potoky a je zde požární 
nádrž. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel s 15 rekreačními objekty pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je poměrně soustředěná podél komunikace. 
Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České Středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka jsou zásobovány z místního vodovodu 
Dobkovice (M-DC.020.2). Z vodního zdroje V pastvinách (3 pramenní jímky) je voda 
gravitačně svedena do VDJ – Nový-V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.). Z vodojemu jsou 
dva odběry. Zaprvé potrubím PVC DN 90 do obce Prosetín a dále do Poustky.  Jako druhý 
odběr je využíván přepad z vodojemu, který převádí vodu do sběrné jímky Prosetín a dále 
přes VDJ Prosetín-hlavní do vodovodní sítě Dobkovic. 
V Prosetíně je napojeno na vodovod 70% obyvatel, 30% obyvatel je zásobeno individuálně 
(studny). V Poustce je napojeno na vodovod 50% obyvatel, 50% je zásobeno individuálně.  
Kapacita i kvalita vody je vyhovující, ale vodní zdroje jsou ohroženy skládkou Orlík. 
Vodovod v Prosetíně je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Vodovod v Poustce je v majetku obce a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Teplice. 

××××× 

Vodovod v Prosetíně a v Poustce je nový. Předpokládá se pouze běžná údržba stávajícího 
zařízení. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody v Prosetíně jsou zachycovány v septicích s odtokem do 
povrchových vod - 41%, přímo do povrchových vod je vypouštěno 59%.  
Splaškové vody v Poustce jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče – 100% 
obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V současné době se předpokládá individuelní čištění odpadních vod. Každá nemovitost řeší 
samostatně likvidaci splašků pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových 
jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.  
Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které 
v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteč (cca 20 ks DČOV). 
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 CZ042.3502.4202.0015 Dobrná 
  .0015.01 Dobrná 
 

identifikační číslo obce  002729 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod – nebyl vrácen 
3. Údaje provozovatele vodovodu samoty Folge, Obec Dobrná  
4. Urbanistická studie Dobrná, Brložec z roku 1997, zpracovatel Archateliér s.r.o. Ústí n. L. 

Horova 12, Ing. arch. J. Kallmunzerová  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dobrná leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 380,00 – 440,00 m n. m. Obcí 
protéká Dobrnský potok, dva místní a meliorační kanál, je zde požární nádrž, která slouží pro 
rekreaci a rybolov. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. 
Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace. Území náleží do povodí 
řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří. V obci jsou drobné 
zemědělské a průmyslové provozovny: 
Milan Hrdý –zemní a dopravní stavby (25 zaměstnanců) 
Josef Koliba – zemědělská farma Dobrná 
Jiří Pospíchal – strojní zemní práce 
TELSPOJ s.r.o. - elektropráce (cca 10 zam.) 
Předpokládá se mírný rozvoj obce.  
Na západním okraji obce se nachází malá osada Samota Folge s 5 trvale žijícími obyvateli a 
se 7 rekreačními objekty. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Dobrná není vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu. 80% obyvatel je 
zásobováno individuálně ze studní. Zbylých 20% je napojeno na soukromý vodovod 
zemědělské farmy, jehož vlastníkem a provozovatelem je p. Josef Koliba. Voda ze zdroje je 
čerpána do akumulace 20 m3 (vana) – bližší podklady a zákresy nebyly poskytnuty a majitel 
nepředpokládá možnost dalšího rozšíření vodovodu. Tento vodovod není možno považovat 
za veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou. Samota Folge má vodovod pro veřejnou 
potřebu (M-DC.022) ve správě obce. Voda ze studny je čerpána do VDJ 10 m3 a gravitačním 
potrubím DN 80 do osady. 
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Je připravován záměr na vybudování vodovodu – 3xvrt s ČS + výtlačné řady DN 80 dl. 1,6 
km, zásobní řady DN 60 až 100 v délce cca 6,0 km a dva vodojemy 50 m3 pro horní a dolní 
tlakové pásmo. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Dobrné a na Samotě Folge není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpy) s vyvážením na ČOV 
Děčín - 27% obyvatel, 14% obyvatel s odvozem kalu na pole. Odtok do povrchových vod 
přes septiky - 59% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné 
vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem  č. 
185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech. 
Ve výhledu, po roce 2015, je uvažováno s výstavbou centrálního kanalizačního systému. Dle 
ÚS je navržena ČOV pro 600 EO, stoky DN 300 dl. 6,8 km a přípojky 1,7 km. Vzhledem 
k tomu, že v obci není vybudována ani rozvodná síť vodovodu, bylo by vhodné zvážit 
možnost posunutí výstavby obou liniových staveb zároveň. Obec má zájem o vodofikaci i 
odkanalizování obce.  
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 CZ042.3502.4202.0015 Dobrná 
  .0015.02 Brložec 
 

identifikační číslo obce  002728 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Urbanistická studie Dobrná, Brložec z roku 1997, zpracovatel Archateliér s.r.o. Ústí n. L. 

Horova 12  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Dobrná - Brložec leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 450,00 – 
482,00 m n. m. Je zde požární nádrž, která slouží pro rekreaci a rybolov. Jedná se o obec do 
30 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Zástavba venkovského charakteru je 
poměrně soustředěná podél komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce 
se nachází CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská 
křída. V obci je jedna zemědělská firma s chovem králíků. Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Dobrná – Brložec je zásobována z místního vodovodu (M-DC.021). Voda z 
prameniště je svedena do akumulační jímky s čerpací stanicí a výtlačným potrubím přes 
spotřebiště do VDJ 50 m3 (493,07/490,87 m n.m.) a zpět do obce. V obci je napojeno na 
vodovod 100% obyvatel. Rozvodná síť je z litinového potrubí DN 40-100. Kapacita zdroje  je 
vyhovující, ale kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. 
v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze 
doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  

××××× 

Rozvodné potrubí je staré a poruchové. Doporučuje se rekonstrukce řadů v délce 0,7 km. 
Nutná je i dezinfekce u zdroje a regulace čerpání. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Dobrná - Brložec není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody v Brložci jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpy) s 
vyvážením na ČOV Děčín - 100% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Brložec se i nadále uvažuje s individuální likvidaci splaškových vod. Pomocí 
domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín,  
nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0016 Dolní Habartice 
  .0016.01 Dolní Habartice 
 

identifikační číslo obce  002904 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy  
4. Údaje majitele vodovodu 
5. Urbanistická studie obnovy vesnice Dolní Habartice z roku 1996, zpracovatel SAUL 

s.r.o. Liberec 4, U Domoviny 491/1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dolní Habartice leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 210,00 – 235,00 m n. 
m. Jedná se o obec do 570 trvale žijících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Zástavba 
venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace. Obcí protéká potok Bystrá, pět 
místních potoků a je zde jedna požární nádrž – dnes nevyužívaná. Území náleží do povodí 
řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří a od roku 2003 je obec 
členkou Sdružení obcí Benešovska. V obci se připravuje výstavba RD. Předpokládá se mírný 
rozvoj obce, v současné době je zájem o novou výstavbu. Obyvatelé za prací dojíždí v obci 
není možnost pracovních příležitostí. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovod v Dolních Habarticích je součástí skupinového vodovodu SK Benešov nad 
Ploučnicí-Dolní Habartice, ale je provozován prakticky jako místní. Zdroje vodovodu:  
U Jakuba – pramenní jímka s VDJ 10 m3 (233,41 m n. m.), z tohoto zdroje byl zásobován 
pouze jeden RD- dnes je mimo provoz. 
Na Šajbě – pramenní jímka VDJ 10 m3 (266,98/265,33), Ze zdroje Na Šajbě je samostatnou 
větví vodovodu zásobováno pouze pět objektů v jižní části obce - tato   část  vodovodu je 
provozována samostatně jako místní vodovod  
Nový – pramenní jímky s VDJ 2x 100 m3 (259,61/257,11 m n. m.). Z VDJ Nový 2x 100 m3 
(259,61/257,11 m n. m.) je veden zásobovací řad DN 150 do obce. V Dolních Habarticích je 
vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s napojením 98 % trvalých obyvatel, zbývající 
2% obyvatel jsou zásobováni individuálně (studny). Studny mají nedostatečnou kapacitu a 
v letním období dochází k vysychání. Jedná se zejména o domky na levé straně  trati ČD. 
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Obec Dolní Habartice je propojena ze skupinovým vodovodem Benešov – D. Habartice. (SK-
DC.006/2). Z vodovodní sítě Dolních Habartic je dodávána voda potrubím DN 150 do 
vodovodní sítě Benešova n.Pl. s osazením uzavíracího šoupěte. Propojení je také do 
Horních Habartic s místním vodovodem M-DC.030. Z rozvodné vodovodní sítě lze 
přepouštět vodu do VDJ U krahulíka v Horních Habarticích. 
Kapacita i kvalita vody je vyhovující. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozu 
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.  

××××× 

Stávající sítě nevyžadují podstatné úpravy, většina vodovodu byla rekonstruována v roce 
1995. Ovšem obec má zájem o rozšíření vodovodu, aby pokrývala celou zástavbu. Od 
občanů dochází ke stížnostem na nedostatek vody v domovních studnách. Rozšíření 
vodovodní sítě je navrženo pro stávající i novou zástavbu z potrubí DN 80 – 1,5 km a 
přípojky v dl. 0,2 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Dolních Habarticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (15 
km) - 82% obyvatel. Odtok do povrchových vod přes septiky – 16% obyvatel a jednu 
mikročistírnu - 2% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V Dolních Habarticích je dle ÚS navržena ČOV pro 1000 EO s přivedením odpadních vod z 
Dolních a Horních Habartic. Délka kanalizační sítě DN 300 pro Dolní Habartice je cca 7,0 
km.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Jako další možnost se nabízí vybudovat kanalizační sběrač dl. cca 6,0 km se zaústěním do 
kanalizace v Benešově nad Ploučnicí s napojením obcí Dolní Habartice (560 obyvatel), Horní 
Habartice (370 obyvatel), Markvartice (650 obyvatel) a Veselého (280 obyvatel).  
Výše uvedené záměry jsou pro danou obec technicky a ekonomicky náročné a v současné 
době nelze doporučit jejich realizaci. Dolní Habartice jsou obcí s rozptýlenou zástavbou 
rodinných domků jednak kolem silnice Benešov nad Ploučnicí-Markvartice a na poměrně 
dlouhých odbočkách kolmo od této silnice. Proto obec přistoupila ke změně koncepce 
odkanalizování, kdy připravuje likvidaci splaškových vod u jednotlivých nemovitostí. Jako 
nejvýhodnější se obci jeví použití mikročistíren firmy Olympex Plzeň. Současná cena DČOV 
je 50 000 Kč bez DPH, instalaci provádí firma na vlastní náklady, přípojku a odpad si 
zabezpečuje zákazník. Realizace tohoto záměru by vyřešila, pro obec potřebnou, likvidaci 
odpadních vod za podstatně nižší investiční náklady. 



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

 

 CZ042.3502.4202.0017 Františkov nad Ploučnicí 
  .0017.01 Františkov nad Ploučnicí 
 

identifikační číslo obce  003460 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje vlastníka vodovodu – Obec Františkov nad Ploučnicí 
7. Urbanistická studie z roku 1992, zpracovatel Konsorcium Severoprojekt, Ústí n. L., 

Urbanistický atelier Teplice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Františkov n. Pl. se nachází jihovýchodně od Děčína poblíž Benešova n. Pl., v 
nadmořské výšce 205,00 – 230,00 m n. m. Jedná se o obec do 370 trvale žijících obyvatel s 
19 rekreačními objekty a 30 lůžky v ubytovacích zařízeních (penzion Vallhalla). Zástavba 
rozptýlená podél Ploučnice, převládá bydlení individuální. Obcí protéká řeka Ploučnice.  
Území náleží do povodí řeky Labe. V obci je firma EXCELENTS s.r.o. – kovovýroba (15 
zaměstnanců), firma SPEDQICK a.s. – spedice, sklady (20 zaměstnanců) a firma PILA s.r.o. 
– dřevovýroba (10 zaměstnanců). Obec se nachází v CHKO České středohoří. Do roku 2015 
se předpokládá mírný rozvoj obce i turistického ruchu.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Františkov n.Pl. má samostatný místní vodovod, který se skládá ze dvou částí.  
Část obce na pravém břehu Ploučnice má původní vodovod (M-DC.026) z roku 1904. 
Prameniště má dvě pramenní jímky, do kterých jsou svedeny zářezy s kopanou studnu. 
Voda z prameniště je svedena do sběrné jímky potrubím DN 80 do VDJ 50 m3 (231,49 a m 
n.m.). Rozvod v obci je potrubím DN 50 mm. Z vodovodní sítě je zásobováno 17 % trvalých 
obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. 
Část obce na levém břehu Ploučnice má vodovod (M-DC.027) ze 70 let využívající zdroj 
(studna) z areálu SPEDQICK zásobuje spodní část zástavby. Voda je přes tlakovou stanici s 
akumulací 20 m3 vedena přímo do rozvodné sítě. Rozvod po obci je DN 50-80 mm. Z 
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vodovodní sítě je zásobováno 35 % trvalých obyvatel. Vodovod je v majetku Obce 
Františkova nad Ploučnicí.  
Obě části vodovodu jsou ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
Zbývající část obce (52% obyvatel) je zásobována individuálně z veřejných a domovních 
studní.  
Starosta obce upozorňuje na problém zásobování pitnou vodou zástavby v Terezínském 
údolí, vzdálené od středu obce cca 1 km. Jedná se o 8 dvojdomků pro 30 trvale bydlících 
obyvatel a cca 30 rekreantů, kteří jsou zásobováni z veřejné studny s kapacitou na hranici 
možnosti.  

××××× 

Stávající zásobování pitnou vodou je nevyhovující. Doporučuje se propojení obou vodovodů 
vybudováním ČS s výtlačným řadem DN 80-0,2 km pro přechod řeky Ploučnice. V budoucnu 
se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě, ale to je podmíněno kapacitou místních zdrojů. 
Stávající zdroj na pravém břehu Ploučnice má nedostatečnou vydatnost a zdroj v závodu 
SPEDQICK nemá dostatečné hygienické zabezpečení, proto bude nutné rekonstruovat staré 
prameniště na pravém břehu a využít nové studny s vydatností 1,1 l/s na levém břehu 
Ploučnice, umístěné pod závodem Oděvy. Pak bude možné rozšíření rozvodného potrubí 
DN 60 v délce cca 2,1 km a vybudování další akumulace - VDJ 2x 30 m3.  
Vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu do Terezínského údolí v délce cca 1km 
s potřebnou redukcí tlaku, nelze z ekonomických důvodů do časového horizontu k roku 2015 
doporučit.   

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat 
podle pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Františkově n. Pl. není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
septiků s přepadem do povrchových vod a vsakování (88% obyvatel) a bezodtokových jímek 
s vyvážením na pole (12 % obyvatel). Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a 
příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu. 
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××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním odkanalizováním. Pomocí domovních čistíren 
odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV 
Česká Kamenice, vyvážení na pole je v rozporu se  zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích 
vyhlášek o odpadech. 
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 CZ042.3502.4202.0017 Františkov nad Ploučnicí 
  .0017.02 Mlatce 
 

identifikační číslo obce  003461 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

odpadních vod  
4. Urbanistická studie z roku 1992, zpracovatel Konsorcium Severoprojekt, Ústí n. L., 

urbanistický atelier Teplice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Františkov n. Pl. - Mlatce se nachází jihovýchodně od Děčína, poblíž 
Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 264,00 – 266,00 m n. m. Jedná se o obec do 15 trvale 
žijících obyvatel s 3 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená, bydlení individuální. Na 
západním okraji obce protéká Dolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. Obec se 
nachází v CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec není napojena na vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Objekty jsou zásobovány z 
individuálních studní. Nachází se zde nevýznamný vodovodní zdroj (prameniště Mlatce) s 
přivaděčem do VDJ Valkeřický – nový. 

××××× 

V Mlatcích se s výstavbou vodovodu neuvažuje. Pro zásobování pitnou vodou budou dále 
využívány domovní studny. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných 
a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat 
podle pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Mlatcích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se 
vsakováním – napojeno 100 % obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Převážně pomocí 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň nebo domovních mikročistíren odpadních vod.  
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 CZ042.3502.4202.0018 Heřmanov 
  .0018.01 Heřmanov 
 

identifikační číslo obce  003685 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

odpadních vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu, Obec Heřmanov  
4. Urbanistická studie Heřmanov z roku 1993, zpracovatel Urbanistický atelier, Ústí n. L., 

Klíšská 940 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Heřmanov se nachází jihozápadně od Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 215,00 – 
335,00 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale žijících obyvatel s 29 rekreačními objekty. 
Obcí protéká Fojtovický, Dolský potok a čtyři místní potoky a je zde jedna vodní nádrž. 
Území obce náleží do povodí řeky Labe. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a 
potoka, bydlení individuální, soukromé zemědělství. Obec se nachází v CHKO České 
středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V Heřmanově je vybudovaný místní vodovod Heřmanov (M-DC.028). Původní vodovod z 
roku 1914 byl v osmdesátých letech rekonstruován. Byly vyměněny řady a vybudován nový 
vodojem. Zdroji vodovodu jsou pramenní jímka v Heřmanově „Za hospodou“ a 2 štoly – stará 
a nová „U Blankartic“. 
Pramenní jímka „Za hospodou“ se nachází přímo na břehu potoka. Do jímky je sveden jímací 
zářez a odtud potrubím DN 50 do obce. 
Zdrojem vody „U Blankartic“ jsou stará a nová štola, odkud je voda odváděna do 
sedimentační jímky a dále do sběrné jímky. Voda je svedena do VDJ Blankartický 2x 30 m3 
(324,85/322,24 m n.m.) a dále potrubím DN 100 gravitačně do obce. 
V současné době je zásobeno pitnou vodou 100 % obyvatel. Kvalita zdrojů je vyhovující, 
vydatnost je nedostatečná. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Heřmanov.  
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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 

××××× 

Stávající vodní zdroje mají kapacitu na hranici svých možností a další zvýšení odběrů pitné 
vody z vodovodní sítě pro veřejnou potřebu není možné. Doporučuje se zkoordinování 
jednotlivých záměrů pro vodovody v obci Heřmanov a Fojtovice včetně jejich propojení. 
Vytvořit systém jednoho vodovodu s vodojemem Blankartický  60 m3 (334 m n.m.), u Váňů  
50 m3 (385 m n.m.), Nad školou 10 m3 (425 m n. m.). V obci Heřmanov bude zřejmě nutné 
vybudovat nový zdroj s přivaděčem. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Heřmanově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (15 km) – napojeno 82 % obyvatel a do 
septiků – 18% obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se v současné době uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. 
Do roku 2005 bude vybudován půdní filtr u septiku školy a po roce 2015 se předpokládá 
napojení Heřmanova na kanalizaci v Benešově nad Ploučnicí s vybudováním stok DN 300 
v délce cca 1,0 km. Na tuto kanalizaci by bylo možno napojit cca 70% obyvatel a zbývajících 
30% obyvatel by i nadále likvidovalo odpadní vody individuálně. Pomocí domovních čistíren 
odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0018 Heřmanov 
  .0018.02 Blankartice 
 

identifikační číslo obce  003863 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie z roku 1993, zpracovatel Urbanistický atelier, Ústí n. L., Klíšská 940 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Heřmanov – Blankartice se nachází jižně od Benešova n. Pl., v nadmořské 
výšce 460,00 – 525,00 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale žijících obyvatel s 34 
rekreačními objekty. Obcí protéká Dolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. Zástavba 
rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obec se nachází v 
chráněné krajinné oblasti CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Objekty jsou zásobovány individuálně z 
domovních studní. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou - domovní studny. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
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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. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Blankarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (20 km) –100 % obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod v bezodtokových 
jímkách s vyvážením na ČOV Děčín, nebo v domovních mikročistírnách odpadních vod. 
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 CZ042.3502.4202.0018 Heřmanov 
  .0018.03 Fojtovice 
 

identifikační číslo obce  003864 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod 
3. Pohovor s provozovatelem a vlastníkem vodovodu – obec Heřmanov 
4. Urbanistická studie z roku 1993, zpracovatel Urbanistický atelier, Ústí n. L., Klíšská 940 
5. Zadání – Vodovod Heřmanov – Fojtovice 
6. PD pro stav. povolení „Vodovod Heřmanov-Fojtovice, III.etapa“, zpracovatel VOKA4, 

s.r.o., Lesní 57, Rumburk, ing. Baum 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Heřmanov – Fojtovice se nachází jihozápadně od Benešova n. Pl., v 
nadmořské výšce 335,00 – 465,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 
24 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení 
individuální, soukromé zemědělství. Obcí protéká Fojtovický potok, tři místní potoky a je zde 
požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Obec se nachází v CHKO České 
středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Heřmanov - Fojtovice má samostatný místní vodovod Fojtovice (M-
DC.029). Voda z pramenní jímky (0,13 l/s) – zdroj U Váňů s akumulací 4 m3 je gravitačně 
dopravována vodovodním řadem DN 50 přímo do spotřebiště. Z tohoto vodovodu je 
v současné době napojeno 40 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně 
pomocí studní. 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Heřmanov. Zdroj pitné vody vyhovuje  
kvalitou, ale vydatnost je omezená a po dokončení výstavby III. etapy vodovodu nebude 
další rozšiřování možné. Pro zdroj je nutné vytyčit ochranné pásmo vodního zdroje. 
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Vodovod je nový a jeho technický stav je dobrý, obec má zájem na připojení dalších 
obyvatel. V roce 2003 navržena výstavba III. etapy vodovodu DN 50 v délce 765 m a dále 
propojení s vodovodem Heřmanov potrubím DN 80 dl. 0,1 km.  
Výhledové rozšíření vodovodní sítě, po roce 2015, je navrženo nad bývalou školou s 
využitím stávajícího zdroje 0,15 l/s a s výstavbou VDJ 10 m3+zásobních řadů DN 60-1,0 km. 
Doporučuje se zkoordinování jednotlivých záměrů pro vodovody v obci Heřmanov a 
Fojtovice včetně jejich propojení. Vytvořit systém jednoho vodovodu s vodojemem 
Blankartický  60 m3 (334 m n.m.), u Váňů  50 m3 (385 m n.m.), Nad školou 10 m3 (425 m n. 
m.). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Fojtovicích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (18 km) – napojeno 100 % obyvatel. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

Do roku 2010 bude u bytovek vybudován septik s půdním filtrem ve zbývající části obce 
vzhledem rozptýlené zástavbě a využití velké části objektů k rekreaci se doporučuje 
individuelní likvidování splaškových vod. Pomocí domovní mikročistírny odpadních vod, nebo 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín.  
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 CZ042.3502.4202.0019 Horní Habartice 
  .0019.01 Horní Habartice 
 

identifikační číslo obce  004291 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Horní Habartice z roku 1997, zpracovatel SAUL s.r.o. Liberec 4, U 

domoviny 491/1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Horní Habartice se nachází východně od Děčína, v nadmořské výšce 220,00 – 260,00 
m n. m. Jedná se o obec do 390 trvale žijících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Zástavba 
rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok 
Bystrá a tři místní potoky a je zde požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. 
Obec se nachází v CHKO České středohoří. Do r. 2015 se předpokládá mírný nárůst 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Horní Habartice jsou zásobovány  z místního vodovodu  H. Habartice (M-DC.030).  Obec je 
zásobována ze dvou pramenišť. Voda z prameniště U Krahulíka (pramenní jímka + dva 
jímací zářezy) dodává vodu do VDJ U Krahulíka 25 m3 (259,62/257,36 m n.m.) a dále 
potrubím DN 80 gravitačně do obce. Do vodojemu je možné dodávat vodu i propojovacím 
řadem z rozvodné sítě Dolních Habartic. 
Voda z prameniště U Jindry (jedna pramenní jímka se dvěma zářezy a sběrnou jímkou) je 
svedena do VDJ U Jindry 25 m3 (263,32/261,14) a dále potrubím DN 80 do obce. 
V současné době je zásobeno pitnou vodou 95% obyvatel, ostatní obyvatelé jsou 
zásobováni individuálně ze studní. Kvalita i kapacita dodávané vody je vyhovující. 
Vlastníkem vodovodu je obec Horní  Habartice a provozovatelem Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Vodovodní potrubí v obci je z velké části (40%) staré (azbestocement, ocel, litina) a je třeba 
ho postupně rekonstruovat pro špatný technický stav - inkrustace. Dále bude vodovodní síť 
rozšířena potrubím DN 100 dl. 0,1 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Horních Habarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (14 km) – napojeno 10% 
obyvatel, do jedné domovní mikročistírny – 4% obyvatel, do septiků s přepadem do vodoteče 
– 56% obyvatel, do septiků s přepadem do dešťové kanalizace – 9% obyvatel a do septiků s 
přepadem do vsakování – 21% obyvatel. 
V obci je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 500 v prostoru před Obecním úřadem v 
délce 500 m se zaústěním do Bystré, odvádí cca 10% dešťových vod. 
Ostatní dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod 
nebo vsakovány do terénu (90%). Dešťová kanalizace v majetku a správě obce Horní 
Habartice. 

××××× 

V obci se navrhuje i nadále individuální likvidování odpadních vod. Pomocí domovních 
mikročistíren, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
Centrální odkanalizování s vybudováním kanalizačního sběrače v dl. cca 6,0 km s napojením 
na kanalizaci v Benešově nad Ploučnicí pro odkanalizováním obcí Dolní Habartice (560 
obyvatel), Horní Habartice (370 obyvatel), Markvartice (650 obyvatel) a Veselého (280 
obyvatel), se v současné době pro vysoké finanční náklady nedoporučuje.  
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 CZ042.3502.4202.0020 Hřensko 
  .0020.01 Hřensko 
 

identifikační číslo obce  004895 
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. Děčín – 

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

statistické výkazy 
5. Údaje majitele vodovodu a kanalizace – Obec Hřensko  
6. Územní plán obce Hřensko – koncept z roku 2001, zpracovatel SURPMO, inženýrská a 

projekční společnost a.s., Opletalova 36, Praha 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hřensko leží na sever od Děčína na hranici se SRN, v nadmořských výškách 124,00 – 
130,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 48 rekreačními objekty a 
řadou hotelů a restaurací, zástavba je rozptýlená podél místních komunikací a toků, bydlení 
individuální i v nájemních domech. Obec Hřensko je specifickou obcí, která se rozkládá po 
obou březích  Kamenice. Není zde povolena žádná nová výstavba. Pro obec je 
nejvýznamnější jednodenní turistika. Občané pracují převážně v obci – turistické služby. 
Obcí protéká řeka Labe, Kamenice, Suchá Bělá, jeden místní potok a je zde rybník „U 
Cikána“. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, Národního parku 
České Švýcarsko, CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranné pásmo vodního 
zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, může být nárůst v počtu turistů zdržujících se na 
území obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hřensko je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hřensko (M-DC.031) ze 
dvou vodních zdrojů. Zdroj Nad celnicí - z jímacího zářezu vysoko ve svahu je voda svedena 
do jímky a dále do VDJ Nad celnicí 20 m3 (170,28 m n. m.). Menší zdroj „Nad celnicí“ se nyní 
využívá pouze jako rezerva. Celá obec je zásobena v současné době z vodního zdroje Nad 
Klepáčem. Zdroj Nad Klepáčem – voda z jímacího objektu (štola) natéká do VDJ Nad 
Klepáčem 65 m3 (186,41 m n.m.). Z VDJ je voda přiváděna zásobovacím řadem DN 150 do 
obce – horní tlakové pásmo a přes spotřebiště i do VDJ Nad celnicí. Řad dolního tlakového 
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pásma je propojen s ostatní vodovodní sítí obce, ale pomocí šoupat je možné pásma oddělit. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 97% obyvatel. 
Vodovodní řady byly zrekonstruovány v roce 2000 a o rok později uvedeny do trvalého 
provozu. 
Majitelem vodovodu je obec Hřensko a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Teplice.  

××××× 

Posílení zdroje Nad Klepáčem z ÚV Hřensko do VDJ Nad Klepáčem pomocí vybudování 
redukční šachty u vodovodního přivaděče DN 400 z ÚV Hřensko. 
V blízkosti VDJ Nad Klepáčem se navrhuje po roce 2015 další vodojem 100 m3 pro posílení 
potřebné akumulace vody. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Hřensku byla vybudovaná v roce 2000 nová oddílná kanalizace (K-DC.040-S.C) s 
mechanicko – biologickou ČOV a 10 ks čerpacích stanic odpadních vod včetně gravitačních 
kanalizačních stok DN 300 a kanalizačních výtlaků DN 50, 75, 100. 
Tato kanalizace pokrývá téměř celou obec, kromě okolí hotelu Klepáč, který má vlastní ČOV 
(150 EO). Další vlastní ČOV má hotel U emigranta (stará). 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel, 10% obyvatel má domovní mikročistírny 
zaústěné do vodoteče a 11% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Hřensko. 
Nová ČOV na pravé břehu Labe byla navržena pro 900 EO, sestává z hrubého předčištění 
(rotační síto, lapák písku – mamutka), z aktivace (2 AN, jemnobublinná aerace ASEKO), 
dmychárny (2 ks dmychadel), dosazovací nádrže a z kalového hospodářství (uskladňovací 
nádrž kalu, rotační zhušťovač kalu). Měření průtoků odpadních vod je zajištěno na odtoku do 
Labe Parshallovým žlabem s ultrazvukovým čidlem.  
Hrubé předčištění ČOV tvoří rotační síto (separátor) a vertikální lapák písku. Shrabky z 
rotačního síta budou zachycovány do popelnice a pravidelně odváženy. Písek z lapáku písku 
bude mamutkou přečerpáván do kruhové nádoby, odtud bude ručně vyklízen. Biologickou 
část tvoří dvě aktivační a jedna vertikální dosazovací nádrž. V sezóně se předpokládá 
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provoz obou aktivačních nádrží, mimo sezónu provoz jen jedné aktivační nádrže. Aktivace je 
provzdušňována dmychadly, aerace je jemnobublinná. Aktivační směs se oddělí od 
vyčištěné vody v dosazovací nádrži. Vratný kal je recirkulován čerpadlem přes jímku 
vratného kalu. Přebytečný kal je zahuštěn na rotačním zahušťovači a uskladněn v jímce 
přebytečného kalu. Zahuštěný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Děčín – Boletice. 
kapacita ČOV:  
průměrný denní průtok    184 m3/den = 2,13 l/s 
maximální průtok     7 l/s 
přiváděné znečištění dle BSK5  54 kg/den 
 
Vodohospodářské rozhodnutí ze 17.12.2002: 
Množství:  max. 67 344 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 
120 150 25 50 25 50 10 30 - - - - 
Platnost rozhodnutí je do 12/2010. 
Splašková kanalizace včetně ČOV je v majetku obce Hřensko a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. V majetku obce je pouze dešťová kanalizace 
v délce 100m se zaústěním do řeky Kamenice, jedná se o starou kanalizaci, která je ve velmi 
špatném stavu. 

××××× 

Stávající kanalizace z roku 2000 je navržena téměř na celou zástavbu a v dobrém stavu. 
Výhledově se předpokládá napojení převážné části objektů v obci. 
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 CZ042.3502.4202.0020 Hřensko 
  .0020.02 Mezná 
 

identifikační číslo obce  009380 
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 obce Hřensko – koncept z roku 2001, zpracovatel SURPMO, inženýrská a 

projekční společnost a.s., Opletalova 36, Praha 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hřensko - Mezná leží východně od Hřenska v nadmořských výškách 245,00 
– 295,00 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel s 34 rekreačními objekty a 
několika hotely a penziony, zástavba je soustředěná, bydlení individuální. Po jižním okraji 
obce protéká řeka Kamenice a jeden místní potok. Území náleží do povodí řeky Labe a leží 
v Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída 
a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze 
navýšení v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Mezná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mezná (M-DC.032). Voda z vrtu (5 
l/s) je čerpána výtlačným potrubím DN 125 do VDJ Mezná 100 m3 (313,70/310,40 m n.m.) a 
dále potrubím DN 100 do obce. Stávající vodovod je ze sedmdesátých let a v současné době 
je vyhovující. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny 
parametry Fe v síti. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Bude nutná pouze výměna ocelového výtlaku DN 125 z vrtu do vodojemu v délce 710 m. 
Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a 
zvážena možnost dávkování luphosu.  
Rozšíření vodovodní sítě se doporučuje po roce 2015. Územní plán navrhuje doplnění o řady 
v místech nové zástavby v délce 420 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Mezná není vybudovaná kanalizační síť, jednotlivé objekty jsou odkanalizovány 
lokálně přes bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín – 22 km – 50% obyvatel, 40% 
obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septiky se vsakováním. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Vzhledem malého 
počtu trvale žijících obyvatel a převažujícímu počtu rekreantů se doporučuje  likvidování 
splaškových vod hlavně v domovních mikročistírnách nebo bezodtokových jímkách 
s odvozem na ČOV Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň. 
Územní plán předpokládá výstavbu kanalizačního systému: ČOV 350 EO, stoky DN 300 dl. 
1,9 km, 4x ČSOV s krátkými výtlačnými řady DN 50 v celkové délce 0,6 km. Toto řešení se 
z ekonomických důvodů nedoporučuje. 
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 CZ042.3502.4202.0021 Huntířov 
  .0021.01 Huntířov 
 

identifikační číslo obce  004952 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje majitele vodovodu – Obec Huntířov 
5. Urbanistická studie – návrh z roku 1995, zpracovatel Projektový atelier Ing. arch. 

Šantrůček, Ústí n.  L., Vaníčkova 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Huntířov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 314,00 – 450,00 m n.m., v 
CHKO České středohoří. Jedná se o obec do 410 trvale žijících obyvatel s 10 rekreačními 
objekty, zástavba je soustředěná podél místních komunikací a potoka, bydlení individuální. 
Obcí protéká potok Olešnička a další čtyři místní potoky, vše v povodí řeky Labe, v CHKO 
České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V letních 
měsících se v této rekreační oblasti zvětšuje počet návštěvníků. 
Rozvoj obce se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Huntířov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Huntířov (M-DC.033/1). Vodovodní 
systém je rozdělen na tři tlaková pásma a je napájen z několika zdrojů : 
- z prameniště u kostela, z vrtu s ČS „U Veseckých“ a ze zdroje Ludvíkovice do VDJ Nad 
školou 80 m3 (418,01/415,81 m n.m.) – střední tlakové pásmo 
- další zdroj se nachází v severovýchodní části obce, kde je z prameniště U Chaloupků 
čerpána voda do VDJ U Chaloupků 10 m3 (338,76/337,16 m n.m.) – dolní tlakové pásmo.  
- Horní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Františkův vrch 30 m3 (472,50/470,00 m n.m.). 
Voda do tohoto VDJ je čerpána z blízkého vrtu. 
Vlastní lokální vodovod má obalovna a zemědělský areál.  
V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacitu místních zdrojů je nutné dotovat  
vodou z Ludvíkovic. Kvalita pitné vody je vyhovující, pouze u zdroje VP neodpovídala v roce 
2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou 
hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření. 
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Majitelem vodovodu je obec a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Rekonstrukce hlavního řadu přes obec, DN 150 v délce 1,5 km a doplnění rozvodné sítě DN 
80 v délce 1,0 km řadů.  
Obec připravuje do budoucna, po roce 2015, využití (po ověření) prameniště Pod Sokolím 
vrchem s vybudováním potřebné akumulace vody cca10 m3 a vystrojením vrtů. Zdroj 
Ludvíkovice ponechat jako rezervní. Vodojem u Chaloupků dolního tlakového pásma 
Huntířova propojit se středním pásmem pro umožnění posilování (v úvahu přichází po 
posílení zdrojů).  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Huntířově není vybudovaná splašková kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny 
převážně do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 10 km (63%), 
10% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na pole, 30% obyvatel má septiky 
s přepadem do vodoteče, 3% obyvatel odvádí nečištěné odpadní vody do dešťové 
kanalizace a 2% přímo do vodoteče.  
V obci je vybudovaná částečná dešťová kanalizace, která je ve správě obce. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné 
vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je  v rozporu se zákonem č. 
185/2001 sb. a prováděcích  vyhlášek o odpadech. 
Dle ÚS se navrhuje vybudování splaškové kanalizace zakončená ČOV pro 700 EO. 
Výstavba kanalizace je navržena po etapách. I.etapa DN 300 dl. 2,0 km, II.etapa DN 300 dl. 
2,0 km + ČSOV s výtlačným řadem DN 150 dl. 150 m. Realizace výstavby se doporučuje po 
roce 2015.  
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 CZ042.3502.4202.0021 Huntířov 
  .0021.02 Františkův Vrch 
 

identifikační číslo obce  040764 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje majitele vodovodu – Obec Huntířov 
5. Urbanistická studie – návrh z roku 1995, zpracovatel Projektový atelier Ing. arch. 

Šantrůček, Ústí n. L., Vaníčkova 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Huntířov – Františkův vrch leží východně od Děčína, v nadmořských 
výškách 444,00 – 496,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel se 4 
rekreačními objekty, zástavba je soustředěná podél místní komunikace, bydlení individuální 
a navazuje na zástavbu Huntířova. Obec spadá do CHKO České středohoří. Přímo v obci 
není vodoteč, ale ve vzdálenosti 0,5 km od zástavby Olešnička, která spadá do povodí Labe. 
Rozvoj obce se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Františkův vrch je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Huntířov (M-DC.033.2). 
Voda ze studny Františkův vrch je čerpána přes síť potrubím DN 80 do VDJ Františkův vrch 
30 m3 (472,50/470,00 m n.m.). Zdroj Františkův vrch je propojen rovněž gravitačně do VDJ 
„Nad školou.“ Kvalita pitné vody je vyhovující, pouze u zdroje VP neodpovídala v roce 2002 
dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty 
Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 73% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně ze studní. 
Majitelem vodovodu je obec a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Rekonstrukce výtlačného řadu DN 80 dl. 0,6 km a vodního zdroje Františkův vrch. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 této části obce není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice –10 km (90%), nebo 
s vyvážením na pole (10%). 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné 
vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 
sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech. 
V případě vybudování kanalizace v Huntířově bude možné napojení vybudováním stoky DN 
300 dl. 0,8 km. Výstavba po roce 2015. 
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 CZ042.3502.4202.0021 Huntířov 
  .0021.03 Nová Oleška 
 

identifikační číslo obce  004954 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje majitele a provozovatele vodovodu– Obec Huntířov 
4. Urbanistická studie – návrh z roku 1995, zpracovatel Projektový atelier Ing. arch. 

Šantrůček, Ústí n. L., Vaníčkova 1 
5. Urbanistická studie – návrh z roku 1995, zpracovatel Projektový atelier Ing. arch. 

Šantrůček, Ústí n. L., Vaníčkova 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Huntířov – Nová Oleška leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 234,00 – 250,00 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale žijících obyvatel se 20 
rekreačními objekty, zástavba je částečně rozptýlená podél místní komunikace a místního 
potoka, bydlení individuální. Severním okrajem obce protéká Bynovecký potok, který náleží 
do povodí Labe a na katastru obce se dále nacházejí dva menší rybníky a Studený rybník, 
který je využíván pro rekreaci. Obec leží v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská 
křída a v katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Nová Oleška je zásobena z místního vodovodu Nová Oleška (M-DC.034). Zdrojem vody je 
vrt (0,34 l/s), odkud je voda čerpána do vodojemu 15 m3. Vodovod je v majetku a správě 
obce. Na vodovod je napojeno 95% trvale bydlících obyvatel i rekreantů. 

××××× 

S rozšiřováním vodovodní sítě se v současné době neuvažuje.  
V územním plánu obce je uvažováno s výhledovým (po roce 2015) napojením na vodovod 
Huntířov potrubím DN 100-150 dl. 2,5 km a vybudováním vodojemu 2x 100 m3 společného 
pro Novou i Starou Olešku. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Nové Olešce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny 80% 
obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12 km a 20% 
obyvatel má septik s přepadem do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
vsakovány do terénu.  

××××× 

Likvidaci odpadních vod s ohledem na malý počet stálých obyvatel a značný počet 
rekreačních objektů se navrhuje řešit individuelně. Předpokládá se likvidování splaškových 
vod hlavně v domovních mikročistírnách nebo bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV 
Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0021 Huntířov 
  .0021.04 Stará Oleška  
 

identifikační číslo obce  004955 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie – návrh z roku 1995, zpracovatel Projektový atelier Ing. arch. 

Šantrůček, Ústí n. L., Vaníčkova 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Huntířov – Stará Oleška leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 255,00 – 270,00 m n.m. v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. 
Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel se 175 rekreačními objekty a 700 lůžky 
v ubytovacích zařízeních. Zástavba je částečně rozptýlená podél místní komunikace a 
potoka Olešničky, bydlení individuální. Na katastru obce se nachází Olešský rybník a rybník 
Malá Oleška se třemi kempy, které jsou využívány pro rekreaci. V letních měsících se zde 
výrazně zvětšuje počet návštěvníků – 1400 osob. V obci je umístěn Ústav sociální péče pro 
mládež – 85 osob. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Rozvoj obce 
se nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stará Oleška je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je 
individuální pomocí studní. Vlastní lokální vodovody mají Ústav sociální péče a kempy u 
rekreačních rybníků. Lokální zásobování rekreačních objektů lze považovat za dostačující. 
Potíže v zásobování pitnou vodou v chatové zástavbě na jihovýchodním okraji rybníka Stará 
Oleška jsou způsobeny tím, že místní vodovod nemá žádnou akumulaci. 

××××× 

Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou. Pouze pro 
rekreační chaty na jihovýchodním okraji rybníka je potřeba u stávajícího zdroje vybudovat 
akumulaci 10 m3 a vodovodní řad DN 80 dl.0,7 km. Předpokládaná doba výstavby po roce 
2015. V případě vybudování vodovodního přivaděče z Huntířova do Nové Olešky je možné 
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napojení i Staré Olešky - DN 80 dl. 0,7 km a výstavba rozvodné sítě v obci. Nepředpokládá 
se do roku 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Staré Olešce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% 
obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 11 km a 25% 
obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče. 
Velká rekreační zařízení řeší likvidaci odpadních vod na vlastních ČOV. Společnou lokální 
ČOV má autokemp „Česká brána“ a Ústav soc. péče, vlastní ČOV má také středisko ústecké 
Armaturky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
vsakovány do terénu.  

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.  
V územním plánu obce je uvažováno s vybudováním centrální ČOV pro 500 EO a splaškové 
kanalizace DN 300 dl. 1,3 km pro rekreační zařízení s možností výhledově přečerpávat 
splaškové vody i ze středu obce-výstavba stok DN 300 dl. 1,0 km a ČSOV s výtlakem 700 m. 
Doba realizace po roce 2015. 
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 CZ042.3502.4202.0022 Janov 
  .0022.01 Janov 
 

identifikační číslo obce  014376 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Údaje provozovatele kanalizace, obec Janov 
7. Urbanistická studie – návrhová část z roku 1996, ARCH projekt, ateliér Česká Lípa, 

Hrnčířská 766 
8. Studie – Kanalizace a ČOV, zpracovatel MK Centrum s.r.o., Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Janov leží severně od Děčína, v nadmořských výškách 295,00 – 335,00 m n.m. Jedná 
se o obec do 190 trvale žijících obyvatel se 112 rekreačními objekty a  ubytovacím zařízením 
(100 lůžek). Obcí protéká Janovský potok, jeden místní potok a nacházejí se zde dva 
rybníky. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Je zde dům 
s pečovatelskou službou cca pro 50 osob. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního 
parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nachází se 
zde ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se rozvoj turistického ruchu v obci. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Janov je zásoben ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/12) přívodním 
řadem z Hřenska přes VDJ Janov 1000 m3 (297,90/293,80). Na okraji obce je vybudována 
čerpací stanice, od které je veden rozvod v obci. Vodovod byl postaven v osmdesátých 
letech. Kvalita i kapacita pitné vody je vyhovující. Z vodovodní sítě je zásobeno 100% 
obyvatel.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující. Po roce 2015 se předpokládá 
rozšíření vodovodní sítě pro novou výstavbu v délce cca 700m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Janově není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín - 18 km (95%) a od 5% obyvatel jsou 
odpadní vody likvidovány v mikročistírně s odtokem do vodoteče. Je zde vybudována 
kanalizace a ČOV, která likvidovala odpadní vody ze školy v přírodě a je již několik let mimo 
provoz. ČOV je typu VHS –2x MČOV I. Kapacita této čistírny je Q=2x51,2=102,4 m3 
/den.Toto zařízení je ve správě školského úřadu Chomutov.  
Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve 
správě i majetku obce Janov (10% území). 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.  
 
Obec má zpracovanou studii na vybudování kanalizace a ČOV. Zpracovatel dokumentace: 
MK Centrum s.r.o., Masarykova 633, Ústí n.L. Studie uvažuje s rekonstrukcí stávající, 
nevyužívané ČOV a následně s vybudováním kanalizace pro celou obec včetně 
přečerpávacích stanic s výtlačným potrubím. Odkanalizování celé obce jedním kanalizačním 
systémem s centrální ČOV se vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel a nepravidelné 
konfigurací terénu pro technickou a ekonomickou náročnost stavby nedoporučuje.  
Lze výhledově, po roce 2015, doporučit vybudování kanalizace pouze pro část obce se 
soustředěnou zástavbou včetně individuelní i hromadné rekreace, která tvoří velké procento 
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osídlení a obec má zájem ji dále rozšiřovat. Rekonstrukce stávající, nevyužívané ČOV a 
vybudování nové kanalizace- stoky DN 300 dl. cca 3,0 km a přípojky. Zda bude stávající 
ČOV ještě použitelná nelze dnes zaručit. 
Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 35%) budou svedeny do 
bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Děčín nebo v domovních mikročistírnách 
odpadních vod.  
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 CZ042.3502.4202.0023 Janská 
  .0023.01 Janská 
 

identifikační číslo obce  005720 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územně plánovací podklad obce Janská z roku 2000, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle 

s.r.o., Praha 10, Madridská 26  
7. Provozní řád vodovodu z roku 1981  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Janská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 228,00 – 322,00 m 
n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 11 rekreačními objekty. Zástavba je 
rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice, do 
které se vlévá Bílý Potok (Bystřička) a Olešnička. Toky náležejí do povodí Labe. Obec leží v 
CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází 
ochranné pásmo vodního zdroje. V obci je drůbežářská firma Proagro Nymburk. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Janská je zásobena z místního vodovodu Janská (M-DC.036). Zdrojem vody je soukromý vrt 
s ČS, odkud je voda čerpána potrubím DN 150 do VDJ 2x 250 m3 Nad drůbežárnou. Odtud 
je vedeno potrubí DN 150 s odbočkou do areálu drůbežárny a dále potrubím DN 100 do 
dalšího VDJ 2x 120 m3 (324,60/321,50 m n.m.). Gravitačním potrubím DN 100 je vedena 
voda do obce, rozvody v obci DN 50-80 mm. Cca 40% vodovodní sítě bylo vyměněno v 60 
letech. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 80% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně ze studní. 
Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, 
Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno 
provozovat bez opatření. 
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Vrt s ČS a VDJ 2x 250 m3 je v majetku firmy Proagro Nymburk a.s. Majitelem VDJ 2x 120 m3 
a rozvodné sítě v obci je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Celkový stav vodovodu není dobrý, je nutná rekonstrukce min. z 50%. Dále se předpokládá 
dostavba vodovodu – řad DN80-1,06 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Janské není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 70% obyvatel 
do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 5 km, 25% obyvatel má 
septiky s odtokem do vodoteče a 5% obyvatel má septiky se vsakováním.  
Odpad z drůbežárny je uskladňován v nádržích a vyvážen.  
Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem 
individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV 
Česká Kamenice a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0024 Jetřichovice 
  .0024.01 Jetřichovice 
 

identifikační číslo obce  005925 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie Jetřichovice – z roku 1992, projektový ateliér, Ing. arch. Šantrůček 

Bohuslav, Masarykova 51, Ústí n. L. –nová z roku 2002 
8. Provozní řád vodovodu Jetřichovice 
9. Kanalizační řád z roku 2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Jetřichovice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 220,00 – 250,00 
m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 120 rekreačními objekty a 8 
ubytovacími zařízeními (600 lůžek). Obcí protéká Chřibská Kamenice a Velká Bělá 
(Jetřichovická Bělá). Na západním okraji obce je koupaliště. Zástavba je rozptýlená podél 
místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do 
Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. 
V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se mírný rozvoj 
obce především v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Jetřichovice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Jetřichovice (M-DC.037). 
Podzemní voda je jímána vrtanou studnou (6 l/s), odkud je čerpána výtlačným potrubím DN 
100 do VDJ Jetřichovice 100 m3 (268,51 m n.m.). Z VDJ je voda potrubím DN 150 vedena do 
obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 99% obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně ze studní. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 
376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg 
pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření. 
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Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Vlastní zdroj vody (vrt) mají objekty: hotel Belevue, penzion Dřevák, škola v přírodě a dětská 
ozdravovna. 

××××× 

Vodovodní síť včetně zdrojů je vyhovující. Hlavní řady jsou nové v dobrém stavu. Pouze je 
nutná rekonstrukce a zkapacitnění potrubí v okrajových částech obce, kde je zásobování 
pomocí sdružených přípojek, které je značně poruchové. Jedná se o rekonstrukci potrubí 
DN60-80 v délce cca 500m. Novou bytovou zástavbu je možné napojit ze stávajícího 
rozvodu s dostavbou o řady DN 80 dl. cca 600 m.   

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Jetřichovicích je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.062-J.N), do které jsou zaústěny 
přepady ze septiků od 83% obyvatel, odtoky z domovních mikročistíren od 6% obyvatel a 2% 
obyvatel jsou napojeni bez čištění přímo do kanalizace. Kanalizace je v celé délce gravitační, 
jedná se o jedinou větev DN 700 – 1200 zakončenou zděným výustním objektem do 
recipientu Velká Bělá. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce, dětská ozdravovna, školní 
zařízení, obecní úřad, místní restaurační zařízení s ubytovacími kapacitami.  
9% obyvatel odvádí splaškové vody pomocí bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV 
Česká Kamenice – 16 km.  
V obci je realizováno 5 ks domovních mikročistíren, které jsou napojeny na kanalizaci (60 
obyvatel trvalých i přechodných). 
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Výstavba ČOV pro 700 EO a kanalizace DN 300 v délce 1,9 km. Odkanalizování budoucí 
výstavby RD U kostela – DN 300 dl. 600 m. 



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

 

 CZ042.3502.4202.0024 Jetřichovice 
  .0024.02 Rynartice 
 

identifikační číslo obce  005927 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Jetřichovice – z roku 1992, projektový ateliér, Ing. arch. Šantrůček 

Bohuslav, Masarykova 51, Ústí n. L.- nová z roku 2002 
7. Provozní řád vodovodu z roku 1991 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jetřichovice - Rynartice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 335,00 – 380,00 m n.m. Pod obcí protéká Chřibská Kamenice. Jedná se o obec do 
40 trvale žijících obyvatel s 90 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (110 
lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Území náleží 
do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a 
CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Rynartice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Rynartice (M-DC.038). 
Podzemní voda z vrtu (10 l/s) je čerpána výtlačným potrubím DN 80 do VDJ Rynartice 50 m3 
(395,00/392,50 m n.m.). Z VDJ je voda potrubím DN 80 vedena do obce. Kvalita pitné vody 
neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové 
vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez 
opatření. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Zdroj a akumulace je vyhovující. Rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci asi z 35 % - potrubí DN 
60 – 80 v délce  cca 1,1 km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Rynarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do dvou 
domovních mikročistíren - 20% obyvatel, 20% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 
60% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (9 km). 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí 
bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo domovních čistíren 
s následným odvozem či zálivkou, protože v obci chybí vhodný recipient.  
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 CZ042.3502.4202.0024 Jetřichovice 
  .0024.03 Všemily 
 

identifikační číslo obce  005928 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Jetřichovice – z roku 1992, projektový ateliér, Ing. arch. Šantrůček 

Bohuslav, Masarykova 51, Ústí n. L.-nová z roku 2002 
7. Provozní řád vodovodu z roku 1993 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jetřichovice - Všemily leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 205,00 – 215,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel s 112 
rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (70 lůžek). Obcí protéká Chřibská 
Kamenice a jeden místní potok. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení 
individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, 
CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází 
ochranné pásmo vodního zdroje. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Všemily jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Všemily (M-DC.039), 
který má dva zdroje. Podzemní voda z vrtu 1,0 l/s jde přes AT stanici do obce a z dalšího 
vrtu je možnost čerpání přímo do vodovodní sítě obce, tento vrt je dnes mimo provoz.  
Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel, část rekreačních objektů je zásobována 
individuálně ze studní. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 
376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg 
pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření. 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
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Nutná rekonstrukce cca 25 % stávajících rozvodů – DN 60 až 80 v délce cca 1,2 km.  Ve 
výhledu, po roce 2015, rozšíření vodovodní sítě na celou zástavbu včetně rekreačních 
objektů - vodovodní řad DN 80 dl. 1,0 km a ATS, čerpadlo s frekvenčním měničem.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Všemilech není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do tří 
domovních mikročistíren - 30% obyvatel, 10% obyvatel má septiky s přepadem do vodteče  a 
60% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (15 km). 
Rekreační středisko Merkur Top s.r.o. Hrádek n.N. provozuje vlastní domovní ČOV : BIO 
CLEANER BC 100 (100 EO). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se v současné době uvažuje nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, domovních 
čistíren odpadních vod, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
Obec Jetřichovice upozorňuje na intenzivní rekreační využívání části obce Všemily a s tím 
spojené problémy při likvidaci splaškových vod. V říjnu 2004 bude zpracován ÚPN 
Jetřichovice, ve kterém se připravuje návrh pro společné odkanalizování centrální části 
zástavby s realizací ČOV 120 EO a splaškové kanalizace DN 300 v délce 500 m s čerpací 
stanicí odpadních vod v síti s výtlakem v délce 70 m. Vzhledem velikosti obce je doporučená 
doba realizace po roce 2015. 
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 CZ042.3502.4202.0024 Jetřichovice 
  .0024.04 Vysoká Lípa  
 

identifikační číslo obce  005929 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Jetřichovice – z roku 1992, projektový ateliér, Ing. arch. Šantrůček 

Bohuslav, Masarykova 51, Ústí n. L.-nový z roku 2002 
7. Provozní řád vodovodu z roku 1990 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jetřichovice – Vysoká Lípa leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 270,00 – 335,00 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale žijících obyvatel s 59 
rekreačními objekty a šesti ubytovacími zařízeními (250 lůžek). Obcí protéká jeden místní 
potok, na jižním okraji katastru teče řeka Kamenice s přítokem Velká Bělá (Jetřichovická 
Bělá) a nacházejí se zde dva rybníky. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, 
bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České 
Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se 
nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Na 90% katastru obce byla vyhlášena památková 
zóna. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vysoká Lípa je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Vysoká Lípa (M-DC.040). 
Podzemní voda z vrtu je čerpána do VDJ Vysoká Lípa 30 m3 (323,58/321,58 m n.m.) a dále 
vedena přímo do obce - NTP. Z vodojemu přes AT stanici je voda vedena do spotřebiště 
horního tlakového pásma. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 90% obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně ze studní. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla 
překročeny parametry Fe v síti. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Zdroj pitné vody je vyhovující, ale vodovodní síť včetně akumulace je stará ve špatném 
technickém stavu.  V obci je potřeba výměna všech rozvodných řadů, to je potrubí DN 60 až 
100 v délce 3,2 km. Dostavba vodovodu v délce cca 300 m a vybudování nového vodojemu 
na kótě 340,00/345,00 m n. m -VDJ 2x50 m3, stávající vodojem bude zrušen.  
Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a do 
doby než se provede rekonstrukce vodovodních řadů bude zvážena možnost dávkování 
luphosu.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Vysoké Lípě není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do pěti 
domovních mikročistíren - 45%, bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice 
(20 km) – 40% obyvatel a 15% obyvatel má septiky.  
Pro rekreační středisko FEROX je vybudována domovní čistírna. Obec Jetřichovice vlastní a 
provozuje další domovní čistírnu – SBR – Tukolap 02 (80 EO). 
Dešťové vody jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí 
bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo domovních čistíren 
s následným odvozem či zálivkou, protože v obci chybí vhodný recipient.  
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 CZ042.3502.4202.0025 Jílové 
  .0025.01 Jílové 
 

identifikační číslo obce  040765 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru Jílové – z roku 1997, Urbanistický ateliér, Drážďanská 52, 

Ústí n. L. 
8. Provozní řád vodovodu Jílové z roku 1985 
9. Kanalizační řád z roku 1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Jílové leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 240,00 – 440,00 m n.m. Jedná 
se o obec do 1010 trvale žijících obyvatel s 36 rekreačními objekty. Obec se rozkládá v údolí 
Jílovského potoka, do kterého se vlévá Hornojílovský potok a tři místní potoky. V Jílovém je 
letní koupaliště a dva rybníky sloužící pro rybolov. Zástavba je rozptýlená podél hlavní 
komunikace I/13, místních komunikací a potoka, bydlení převážně individuální, v centru 
zástavba městského charakteru a severovýchodně od centra panelová zástavba. Území 
náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV 
Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má 
své provozovny několik firem: Elektroinstala v.d, Javorská 213, Elektroinstala BBS, s.r.o., 
Javorská 213, EM – ZPA, s.r.o., Javorská 219, PC Grafik, s.r.o., Javorská 219, SCA 
Packaging, Teplická 109. Nepředpokládá se velký rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Jílové je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-
DC.001/7), také bývalo dotováno z oblastního vodovodu Ústí n.L., ale situace v distribuci 
pitné vody se dnes změnila a odběr se začal omezovat. Voda z Ústeckého kraje nebude pro 
Jílové již využívána.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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V současné době je město Jílové zásobeno pitnou vodou z pěti gravitačních zdrojů a z 
přivaděče vody  z Hřenska. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma – vysoké a 
nízké. 
Gravitační zdroje :  
-  prameniště Pod lesem – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a 
potrubím LT DN 40 do VDJ Pod lesem 10 m3 (462,69 m n.m. hř.) – vysoké pásmo  
-  prameniště U rybníka – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a lit. 
potrubím DN 80 do VDJ U rybníka 40 m3 (419,12 m n.m. hř.) – vysoké pásmo 
-  prameniště U Majerika – voda je jímána zářezy, které zaúsťují do pramenní jímky a 
potrubím DN 100 do VDJ Elektroinstaly 100 m3 (305,00/302,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 
125 do obce - nízké pásmo 
-  prameniště Kamenná - voda je jímána zářezy, které jsou zaústěny do pramenní jímky a 
potrubím DN 60 do VDJ Kamenná - starý 100 m3 (354,97 m n.m. – hř.). Vodojem je v 
současné době pouze průtočný, nemá vlastní pásmo. Z tohoto VDJ je voda vedena do VDJ 
Kamenná – nový 650 + 1000 m3 (315,00/310,00 m n.m.) – nízké pásmo 
-  prameniště Nové Jílové – voda je jímána zářezy, které jsou zaústěny do pramenní jímky a 
potrubím DN 60 do VDJ Nové Jílové 70 m3 (391,61 m n.m. – hř.) – nízké pásmo 
-  velká část vody je přiváděna ze skupinového vodovodu Děčín, řadem DN 400, který končí 
ve VDJ Sněžnický 2x 1000 m3 (350,00/345,00 m n.m.), do vodojemu je zatím přiváděna i 
voda z Ostrova –okres Ústí nad Labem. Z vodojemu Sněžnický je voda vedena potrubím DN 
250 (do přerušovací komory 100 m3 (333,00 m n.m.) – není v provozu) a odtud potrubím DN 
250 do spotřebiště – vysoké pásmo. Přes armaturní komoru VDJ Sněžnický je voda vedena 
do VDJ Kamenná – Nový. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita i kvalita dodávané pitné vody je 
dostačující. Pouze u zdroje, prameniště Kamenná, kvalita pitné vody neodpovídala v roce 
2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH,Ca, Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. 
jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovodní síť v Jílovém je navržena na celou zástavbu, ale vyžaduje rekonstrukci asi 30% 
stávajících rozvodů. Kvalitě pitné vody v  prameništi Kamenná bude věnována zvýšená 
pozornost a případně bude zařazeno do odkyselovacího programu. 
Od roku 2003 se začíná měnit koncepce zásobování Jílového pitnou vodou. Postupně se 
začíná omezovat odběr vody z přivaděče z Ostrov – Ústí n. L. a do budoucna se uvažuje 
s úplným zastavením odběru nebo případně s možností předávání vody ze skupinového 
vodovodu Děčín do Ústeckého okresu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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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. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat 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 Jílovém je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.012-J.N) – Jílové střed s pěti 
samostatnými kanalizačními větvemi zaústěnými přes výustní objekty do recipientů s 
částečným mechanickým předčištěním (septik s přepadem do kanalizace) – 29% obyvatel a 
3% obyvatel jsou zaústěni bez čištění do kanalizace. Kanalizace je v celé délce gravitační.  
Obyvatelé v sídlištní zástavbě jsou napojeni na sběrnou stoku Jílové – Děčín (K-DC.001.4-
J.C), která je svedena na novou ČOV Děčín - Boletice (10 km) – 23% obyvatel.  
30% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín, 13% obyvatel má septiky 
s přepadem do vodoteče nebo vsakováním a 2% obyvatel mají domovní mikročistírny 
s odtokem do vodoteče (5 ks). 
Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo vsakovány do terénu – 50%. Část je odváděna dešťovou kanalizací ve 
správě obce – 15% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských 
vodovodů a kanalizací, a.s. – 35%.  
Majitelem kanalizace Jílové – střed je město Jílové a provozovatelem Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
Majitelem kanalizace v sídlištní zástavbě je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a 
provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Obec má zájem o připojení zbývajících obyvatel, vybudováním dalších větví kanalizace. 
V současné době je rozestavěno, prodloužení kanalizačního sběrače DN 400-398m, DN 
300-76m, DN 250-12m a sdružený objekt- čerpací stanice, oddělovací komora, armaturní 
komora s výtlakem DN90-29m a OK s odlehčovací stokou DN 500-34 m. Výstavbou této 
části kanalizace budou podchyceny 3 stávající výustě do vodoteče. Kanalizace bude řešena 
jako oddílná s odvedením splaškových vod sběračem Jílové - Bynov na ČOV Děčín – 
Boletice.  
V dalších letech budou realizovány stoky DN 300 dl. 3,35 km + shybka pod potokem a budou 
tak podchyceny další dvě výusti do vodoteče. Dostavba kanalizační sítě umožní, celkem pro 
cca 93% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 7% 
obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.  
 



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

 

 CZ042.3502.4202.0025 Jílové 
  .0025.02 Kamenec 
 

identifikační číslo obce  030998 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje provozovatele kanalizace, město Jílové  
8. Územní plán sídelního útvaru Jílové – z roku 1997, Urbanistický ateliér, Drážďanská 52, 

Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jílové – Kamenec leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 310,00 
– 380,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 5 rekreačními objekty. 
Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, bydlení individuální. Východním 
okrajem obce protéká místní potok, který ústí do Jílovského potoka. Území náleží do povodí 
řeky Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj 
obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kamenec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-
DC.001/8). Odbočkou z přivaděče SK Děčín je voda přiváděna do VDJ Kamenec 30 m3 
(406,70/404,70 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce. Místní prameniště Kamenec se v 
současné době nevyužívá – pouze v případě poruchy. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% 
obyvatel. 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
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××××× 

Vodovodní síť v Kamenci je ze staršího litinového potrubí a vyžaduje postupnou rekonstrukci 
téměř všech rozvodných řadů. Do roku 2015 se navrhuje rekonstrukce pro cca 50% sítí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Kamenci je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.014-S.C) s čištěním odpadních vod 
na ČOV Libouchec, okres Ústí n.L. (2400 EO) – 20% obyvatel. Zbývající část obyvatel je 
odkanalizována do septiků s odtokem do vodoteče nebo vsakováním – 49% obyvatel a 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (10 km) – 31% obyvatel. 
Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo vsakovány do terénu – 60%. Část je odváděna dešťovou kanalizací ve 
správě obce – 40%. 
Majitelem splaškové i dešťové kanalizace v Kamenci je město Jílové a provozovatelem 
splaškové kanalizační sítě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  

××××× 

Stávající kanalizace je nová a navržena na téměř celou část zastavěného území. S 
rozšiřováním kanalizační sítě se neuvažuje. 
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 CZ042.3502.4202.0025 Jílové 
  .0025.03 Kamenná 
 

identifikační číslo obce  030995 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Údaje provozovatele kanalizace, město Jílové  
8. Územní plán sídelního útvaru Jílové – z roku 1997, Urbanistický ateliér, Drážďanská 52, 

Ústí n. L. 
9. Provozní řád vodovodu Jílové z roku 1993 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jílové – Kamenná leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 272,00 
– 324,00 m n.m. Jedná se o obec do 2700 trvale žijících obyvatel s 1 rekreačním objektem 
(105 lůžek). Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, bydlení individuální i 
panelová zástavba. Severním okrajem obce protéká místní potok, který ústí do Jílovského 
potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV 
Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. 
Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kamenná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-
DC.001/9) a to z prameniště Kamenná-zářezy. Spotřebiště je provozováno ve dvou 
tlakových pásmech. Z prameniště je voda potrubím 2x DN 50 přiváděna do VDJ Kamenná – 
starý 100m3 (354,97 m n.m.) Z tohoto vodojemu potrubím DN 100 je voda přiváděna do obce 
(vysoké tlakové pásmo) a potrubím 2x 50 do vodojemu dolního tlakového pásma VDJ 
Kamenná – nový 650 + 1000 m3 (315,00/310,00) a dále do Kamenné– nízké pásmo a části 
Jílového potrubím DN 300. Voda ze zářezů Kamenná neodpovídá kvalitou pitné vody dle 
vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou 
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hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Další zdroj Kamenná –vrt není využíván a je mimo 
provoz. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Pro vodovod v Kamenné je potřeba zajistit náhradní zdroj přivedením vody přímo 
z přivaděče SK Děčín do VDJ Kamenná-starý, přivaděčem v délce cca 0,7 km. Stávající 
rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci cca ze 60 %.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Sídlištní zástavba Kamenné je odkanalizována smíšenou kanalizací (K-DC.001.3-J.C) 
zaústěnou dále kanalizačním sběračem Jílové – Děčín na kanalizační systém města Děčín 
zakončený ČOV v Boleticích. Na tuto kanalizaci je napojeno 83% obyvatel. Odpadní vody ze 
zbylé části obce jsou čištěny prostřednictvím septiků s odtokem do povrchových vod a 
vsakováním – 16% a 1% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.  
Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo vsakovány do terénu – 20%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve 
správě obce – 30% a část jednotnou kanalizační sítí, kterou provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s. – 50%.  
Majitelem a provozovatelem dešťové kanalizace je město Jílové.  
Majitelem jednotné a splaškové kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a 
provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.  

××××× 

Obec má zájem o připojení dalších obyvatel, vybudování kanalizace DN 300 v délce 1,4 km 
a v další etapě stoku DN 300 dl. 2,0 km. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Pro odvedení dešťových vod je potřeba dostavba dešťové kanalizace v ulici Nové, Úzké, 
Přímé a Na Paloučku. 
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 CZ042.3502.4202.0025 Jílové 
  .0025.04 Martiněves 
 

identifikační číslo obce  006005 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. 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 Jílové – z roku 1997, Urbanistický ateliér, Drážďanská 52, 

Ústí n. L. 
8. Údaje provozovatele dešťové kanalizace, město Jílové  
9. Návrh provozního řádu vodovodu a kanalizace Martiněves z roku 1990 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jílové – Martiněves leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 
190,00 – 290,00 m n.m. Jedná se o obec do 880 trvale žijících obyvatel s 15 rekreačními 
objekty. Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13 a Jílovského potoka, bydlení 
individuální i panelová zástavba. Střední částí obce protéká Martiněveský potok a jeden 
místní potok, které ústí do Jílovského potoka. V dolní části obce se nalézá Žabí rybník a 
přehrážka Jílovského potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, 
CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází 
ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má své provozovny několik firem: SCA Packaging 
s.r.o., Teplická 109, Prchal Plast – Jiří Prchal, Teplická 114, Skanpak, s.r.o., Teplická 75, 
Stipo – tiskárna, Teplická 39. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Martiněves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-
DC.001/11). Z vodojemu Kamenná – nový 650 + 1000 m3 (315,00/310,00 m n.m.) potrubím 
DN 300 do Jílového a dále potrubím DN 100 přes vodovodní síť Jílového do Martiněvsi. Dále 
je z větší části obec zásobena z VDJ El. Instala 100 m3 (305,00/302,00 m n.m.) přes 
vodovodní síť Jílového. Na vodovod je napojeno 94% obyvatel.  
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Středem obce prochází vodovodní přivaděč „P“ DN 400, který dopravuje vodu z Děčína do 
VDJ Sněžnický 2x 1000 m3 (voda z Hřenska). 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice  

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. Novou zástavbu bude 
možné napojit na stávající sítě. Nutná  rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v délce 
cca 1,4 km (40% sítí). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Martiněves je odkanalizována jednotnou i splaškovou kanalizací (K-DC.001.2-J.C) 
zaústěnou dále kanalizačním sběračem Jílové – Děčín na kanalizační systém města Děčín 
zakončený ČOV v Boleticích. Na tuto kanalizaci je napojeno 97% obyvatel. Odpadní vody ze 
zbylé části obce jsou čištěny prostřednictvím septiků s odtokem do povrchových vod a 
vsakováním – 3% obyvatel.  
Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo vsakovány do terénu – 50%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve 
správě obce – 20% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských 
vodovodů a kanalizací a.s., Teplice – 30%.  
Majitelem a provozovatelem dešťové kanalizace je město Jílové.  
Majitelem smíšené kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a 
provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  

××××× 

Obec má zájem na připojení zbývajících obyvatel. Doplnění stokové sítě je navrženo, po 
roce 2015, vybudováním stoky DN 300 v délce 0,7 km. 
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 CZ042.3502.4202.0025 Jílové 
  .0025.05 Modrá 
 

identifikační číslo obce  009783 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Jílové – z roku 1997, Urbanistický ateliér, Drážďanská 52, 

Ústí n. L. 
7. Provozní řád vodovodu Modrá z roku 1993 
8. Provozní řád kanalizace Modrá z roku 1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jílové – Modrá leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 260,00 – 
300,00 m n.m. Jedná se o obec do 430 trvale žijících obyvatel s 1 rekreačním objektem. 
Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13 a Jílovského potoka, bydlení 
individuální. Do Jílovského potoka ústí Červený potok a další tři bezejmenné potoky. Území 
náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV 
Severočeská křída. V obci sídlí firma Plast – Modrá s.r.o. Teplická 407. Nepředpokládá se 
rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Modrá je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-
DC.001/10). Do VDJ Modrá 100 m3 (352,70/350,20 m n.m.) - nízké pásmo je přiváděna voda 
z přivaděče DN 250 potrubím �6/4“ a odtud potrubím DN 100 do spotřebiště.  
Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Stávající vodovodní řady jsou převážně staré z litinového a ocelového potrubí. Vodovodní síť 
v Modré vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci cca z 50%. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obyvatelé v Modré jsou napojeni na jednotnou kanalizaci (K-DC.013-J.N). Kanalizaci tvoří 
dvě samostatné větve s částečným mechanickým předčištěním (septik) zakončené 
samostatnými výustními objekty do Jílovského potoka. 25% obyvatel má septiky s přepadem 
do kanalizace, 61% má septiky s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septiky se 
vsakováním, 4% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Děčín.  
Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo vsakovány do terénu – 60%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve 
správě obce – 10% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských 
vodovodů a kanalizací, a.s. – 30%.  
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Obec má zájem o připojení dalších obyvatel a odvedení odpadních vod stokou DN 300 dl. 
2,1 km do Jílového a dále na ČOV Děčín - Boletice.  
Vybudování další části kanalizace tj. ČSOV s výtlakem DN 80 dl. 350 m a stoky DN 300 dl. 
1,3 km se z ekonomických důvodů doporučuje, až po roce 2015.  
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 CZ042.3502.4202.0025 Jílové 
  .0025.06 Sněžník 
 

identifikační číslo obce  015147 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Jílové – z roku 1997, Urbanistický ateliér, Drážďanská 52, 

Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Jílové – Sněžník leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 560,00 – 
610,00 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel s 30 rekreačními objekty a 
čtyřmi hotely (100 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení 
individuální. Severním cípem obce protéká Sněžnický potok. Území náleží do CHKO Labské 
pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo 
vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického 
ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Sněžník je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Sněžník (M-DC.041). Voda z 
prvního prameniště je svedena do VDJ Horní pásmo 30 m3 (607,19/605,19 m n.m.) a 
potrubím DN 100 do obce. Voda z druhého prameniště je svedena do VDJ Dolní pásmo 30 
m3 (601,60/599,60 m n.m.) s čerpací stanicí a potrubím DN 80 do obce. V létě při nedostatku 
vody se čerpá z nízkého pásma do vysokého pásma. 
Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je obec a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  

××××× 
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Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 10% sítí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Sněžníku není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (14 km) – 94% obyvatel. 6% obyvatel má 
vyvážené bezodtokové jímky na pole. 
Ubytovací zařízení ve Sněžníku odvádějí splaškové vody na lokální ČOV : 
ČSAD BUS Ústí n.L. a.s. – ČOV + filtr CINIS + LT (80 EO) 
H.K. – GASTRO s.r.o., Sněžník 95 – AS-ANAcombi 30 + LT (30 EO) 
Kabel s.r.o., Chabařovice, BIO CLEANER BC 50 (220 EO) 
Kolář Zdeněk a Karla, Jílové u Děčína - MICRO 1,5 (10 EO) 
Mgr. Škoda Vlastimil a Věra, Děčín - MICRO 1,5 (10 EO) 
MV – ÚO Policie ČR, Ústí n.L. – septik + půd. filtr + LTa LRL (20 EO) 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, 
vyvážení na pole je  v rozporu se  zákonem  č. 185/2001  sb.  a   prováděcích  vyhlášek   o  
odpadech. 
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 CZ042.3502.4202.0026 Kámen 
  .0026.01 Kámen 
 

identifikační číslo obce  008850 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Kámen z roku 2000, zpracovatel SAUL s.r.o., Liberec, U 

Domoviny 491/1. 
7. Provozní řád vodovodu z roku 1980 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kámen leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 335,00 – 356,00 m n. 
m. Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel a se 17 objekty využívanými pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského 
charakteru zástavbou rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce a 
CHOPAV Severočeská křída, nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se 
nachází v povodí řeky Labe. V obci má sídlo firma MUL – NET – zemní práce, Kámen 37 
(cca 10 zaměstnanců).  
Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kámen je zásobována ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001), 
vodovodem Kámen (SK-DC.001.9). Z VDJ Kámen – nový 6000 m3 (404,00/399,00 m n.m.) 
přes VDJ Kámen - starý 30 m3 (404,65 m n.m.) potrubím DN 80 do obce. Stávající vodovod 
je vybudován převážně z trub litinových DN 60 mm. Na vodovodní síť je napojeno 100% 
obyvatel. Kapacita i kvalita vody je vyhovující.  
Západním okrajem katastru obce prochází vodovodní přivaděč DN 450 Hřensko –Děčín.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Stávající vodovod rozšířit řadem DN 50 dl. 0,8 km i pro plánovanou výstavbu. Rekonstrukce 
a zkapacitnění  stávajícího vodovodního řadu na DN 80 dl. 1,0 km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Kámen není vybudována kanalizační síť. 20% obyvatel má bezodtokové jímky s 
vyvážením na ČOV Děčín – 10 km a 80% obyvatel má septiky s vsakováním.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu. 

××××× 

Dle ÚS je navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v celkové délce 2,5 km s 
napojením na splaškovou kanalizaci a ČOV Ludvíkovice, kde je uvažováno i s rezervou pro 
obec Kámen. Vzhledem soustředěné zástavby a k možnosti odvedení odpadních vod na 
ČOV Ludvíkovice se doporučuje vybudování splaškové kanalizace v obci již v letech 2012-
2015. 
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 CZ042.3502.4202.0027 Kunratice 
  .0027.01 Kunratice 

identifikační číslo obce  007737 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Kunratice 
4. Urbanistická studie obce Kunratice z roku 1996, zpracovatel SAUL s.r.o., Liberec, U 

Domoviny 491/1. 
5. Projektová dokumentace na výměnu vod. potrubí – zpracovatel firma Grif, Majer 

Jindřich, Ludvíkovice 213 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kunratice leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 312,00 – 348,00 
m n. m. Jedná se o obec do 220 trvale žijících obyvatel se 20 objekty využívanými pro 
rodinnou rekreaci a jedním ubytovacím zařízením (24 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél 
místní komunikace a Bílého potoka (Bystřička), venkovského charakteru se zástavbou 
rodinnými domy. Ze severu přitéká bezejmenný potok a na severovýchodě obce je požární 
nádrž, která je v letním období využívána jako koupaliště. Celé území obce spadá do CHKO 
Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce leží 
ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci je jedna farma 
rodinného typu a tři drobné řemeslnické provozovny.  
Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Vodovod v obci Kunratice je propojen s vodovodem Česká Kamenice a tvoří dohromady 
skupinový vodovod Česká Kamenice – Kunratice (SK – DC.005). 
Voda z pramenní jímky (zdroj Kunratice) je gravitačně dopravována do VDJ Kunratice 50 m3 
(364,22 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do Kunratic a potrubím DN 200 přes VDJ Skalka 3x 
250 m3 (346,88/343,12 m n.m.) do České Kamenice. 
Rozvodná síť v obci Kunratice je v majetku a provozu Obce Kunratice a vodu jim prodávají 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
V blízkosti využívaného vodního zdroje se nachází ještě jeden menší zdroj vody s 
vodojemem v majetku obce, který se v současné době nevyužívá, ale počítá se s ním jako 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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s rezervou. Rozvodné potrubí v obci je z profilů DN 80-100 mm a z velké části vyžaduje 
rekonstrukce. 
Kapacita zdroje v Kunraticích je vyhovující, ale kvalita pitné vody stejně jako u ostatních 
zdrojů využívaných pro SK Česká Kamenice- Kunratice neodpovídala v roce 2002 dle 
vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou 
hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  

××××× 

Obec má připravenou projektovou dokumentaci pro rozšíření vodovodní sítě - nový 
vodovodní řad PVC DN 100 dl. 336 m. Zpracovatel PD: Majer J., Ludvíkovice č.p. 213. 
Stávající vodovodní řady vyžadují rekonstrukce min. v délce 1,0 km.  U využívaného zdroje 
pitné vody bude provozovatelem sledována kvality vody a případně bude zařazen do 
odkyselovacího programu, nebo  se pro SK Česká Kamenice bude muset vybudovat 
náhrada vodního zdroje. Pro náhradu vodního zdroje nebyl zatím proveden návrh. 
Předpokládá se vytipování nových zdrojů nebo přivést vodu z Děčína –viz Česká Kamenice.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Kunraticích není vybudována kanalizační síť. Splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 5 km – 30% obyvatel 70% 
obyvatelmá septiky s odtokem do povrchových vod.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Po roce 2015 se předpokládá vybudování ČOV 300 EO a stoky DN 300 – 3,0 km. 
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 CZ042.3502.4202.0027 Kunratice 
  .0027.02 Lipnice 
 

identifikační číslo obce  007738 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Kunratice 
4. Urbanistická studie obce Kunratice z roku 1996, zpracovatel SAUL s.r.o., Liberec, U 

Domoviny 491/1. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kunratice – Lipnice leží severně od České Kamenice, v nadmořských 
výškách 340,00 – 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel se 20 
objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozptýlená podél místních 
komunikací, venkovského charakteru se zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká místní 
potok a je zde vodní nádrž Lipnice. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, 
CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V 
obci je jedna farma rodinného typu (7 zaměstnanců). 
Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci byl vybudován v roce 1998 gravitační místní vodovod pro veřejnou potřebu Lipnice 
(M-DC.077). Voda z pramenní jímky (vydatnost 0,2 l/s) odtéká do VDJ 17 m3 (374,00/372,00 
m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do spotřebiště. 
Jižní část obce (6 chalup) má svůj vodovod, který nesplňuje kritéria veřejného vodovodu.  
Zemědělská farma má svůj vodovod, jehož zdrojem je hloubkový vrt.  
V současné době je zásobováno pitnou vodou 75% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou 
zásobováni individuálně ze studní. 
Vodovod je v majetku a provozu obce Kunratice. 

××××× 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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 

V obci je nový vodovod. V nejbližším časovém horizontu se další výstavba nepřipravuje. Po 
roce 2015 obec předpokládá výstavba další akumulace- VDJ 10 m3 a řad DN 80 – 1,0 km. 
Vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel výstavbu vodovodu nedoporučujeme. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Lipnici není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových 
jímek as odvozem  na ČOV Česká Kamenice – 7 km – 40% obyvatel a 60% obyvatel má 
septiky s odtokem do povrchových vod.   
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0027 Kunratice 
  .0027.03 Studený 
 

identifikační číslo obce  007740 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Kunratice 
4. Urbanistická studie obce Kunratice z roku 1996, zpracovatel SAUL s.r.o., Liberec, U 

Domoviny 491/1. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kunratice – Studený leží severně od České Kamenice, v nadmořských 
výškách 300,00 – 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel s 75 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci a dvěma ubytovacími zařízeními (100 lůžek). Zástavba je 
rozptýlená podél místní komunikace a Studeného potoka, venkovského charakteru. Jižní 
částí obce protéká místní potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO 
Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce leží ochranné pásmo vodního 
zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe.  
Rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní 
(obecní a domovní). Vlastní zdroj vody má rekreační středisko Teplotechny Teplice. Z 
prameniště je voda přivedena do VDJ 100 m3 v areálu penzion Kamzík a využívána pro 
potřeby střediska. 

××××× 

V obci se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou- domovní studny.  
Ve výhledu, nejdříve po roce 2015, se uvažuje s využitím prameniště, které využívá 
rekreační středisko Teplotechny s výstavbou VDJ 2x 15 m3 a řadu DN 50 – 2,0 km. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Studeném není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s odvozem na  ČOV Česká Kamenice – 9 km – 70% obyvatel a 30% 
obyvatel má septiky s odtokem do povrchových vod.  
Vlastní ČOV má rekreační středisko Teplotechna Teplice s.p. – DČB 10 (67 EO) 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0028 Kytlice 
  .0028.01 Kytlice 
 

identifikační číslo obce  007877 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie z roku 1992, Archprojekt, ateliér Česká Lípa, Železničářská 2232  
7. Provozní řád vodovodu Kytlice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kytlice leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 455,00 – 545,00 m n.m. 
Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel se 102 rekreačními objekty a sedmi 
ubytovacími zařízeními (159 lůžek). Zástavba je soustředěná po okrajích rozptýlená podél 
místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a Červený potok a v 
západní části obce se nachází rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a 
CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V 
obci má své sídlo firma: CNC Technik s.r.o.- strojírenství (25 zaměstnanců). 
Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Kytlice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kytlice (M-DC.043/1). Vodovod je 
provozován ve dvou tlakových pásmech, horní pásmo tvoří několik výše položených domků 
a z dolního pásma je zásobována část obce Kytlice a Falkon. Pro H.T.P. je voda z 
prameniště svedena přes pramenní jímku 2 do VDJ 20 m3 (550,00 m n.m.) a dále do horního 
tlakového pásma nebo potrubím DN 60 do dalšího VDJ 50 m3 (538,30/535,80 m n.m.), který 
slouží pro D.T.P. Do tohoto VDJ je přes pramenní jímku 1 svedena voda z dalšího 
prameniště a z prameniště Kočárovka a dále potrubím DN 150 do obce. V jižní části obce je 
vyrovnávací VDJ 50 m3 (535,20/532,20 m n.m.), který slouží pro vyrovnávání hodinových 
maxim. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů  je vyhovující, ale 
kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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v parametrech Ca, Mg a Fe v síti. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg 
pouze doporučené.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Vodovod je navržen na celou zástavbu. Ve výhledu budou prováděny průběžné rekonstrukce 
stávající vodovodní sítě včetně vodního zdroje - stáří vodovodu cca 70 let. Zdroj bude 
prověřen a sledován, zatím lze provozovat bez návrhu opatření.  
Po roce 2015 se navrhuje dostavba sítě pro rekreační objekty v délce 200 m. ÚP 
předpokládá vybudování VDJ 250 m3 s řadem  DN 100 dl. 450 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Kytlici není vybudována kanalizační síť. 35% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem 
na ČOV Česká Kamenice – 8 km, 30% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 15% 
obyvatel má septiky s přepadem vsakováním a 20% domovní mikročistírny s odtokem do 
vodoteče. 
Vlastní domovní čistírnu odpadních vod má Úřad průmyslového vlastnictví Praha – DČB 21 
(30 EO).  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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ÚS navrhuje vybudování oddílné kanalizační sítě pro Kytlici, Falknov, Dolní Falknov a Mlýny 
v celkové délce cca 10 km se svedením splaškových vod na centrální ČOV 2x 300 EO 
v Mlýnech. Z toho v obci Kytlice DN 300 dl. 4,07 km. Toto technicky a ekonomicky náročné 
řešení nelze v současné době doporučit. 
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 CZ042.0502.4202.0028 Kytlice 
  .0028.02 Dolní Falknov 
 

identifikační číslo obce  007876 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie z roku 1992, Archprojekt, ateliér Česká Lípa, Železničářská 2232  
7. Provozní řád vodovodu Kytlice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kytlice – Dolní Falknov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 
450,00 – 470,00 m n.m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 46 rekreačními 
objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (355 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních 
komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a pět místních potoků. Na 
severovýchodní části katastru obce leží Hraniční rybník. Území náleží do povodí Labe, 
CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné 
pásmo vodního zdroje. 
Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dolní Falknov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Dolní Falknov (M-DC.044). 
Voda z prameniště 1,5 l/s je svedena do VDJ Dolní Falknov 50 m3 (519,30/516,30 m n.m.) a 
potrubím DN 100 a DN 80 do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. 
Kapacita zdroje  je vyhovující, ale kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 
376/2000Sb. v parametrech Hp, Ca, Mg a Fe v síti. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou 
hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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××××× 

Vodovod je navržen na celou zástavbu. Ve výhledu budou prováděny průběžné rekonstrukce 
stávající vodovodní sítě. Zdroj bude prověřen a sledován, zatím lze provozovat bez návrhu 
opatření. Po roce 2015 se předpokládá rozšíření vodovodní sítě pro rekreační objekty 
v délce cca 400 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Dolním Falknově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod – 67% obyvatel, do septiků s 
odtokem do povrchových vod –15% obyvatel a vsakováním - 5% obyvatel a 13% obyvatel 
vypouští vody nečištěné do povrchových vod. Vlastní čistírnu odpadních vod má ÚSP pro 
dospělé, Kytlice – aktivační ČOV (160 EO).  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V Dolním Falknově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem 
domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV 
Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
ÚS navrhuje vybudování kanalizačního systému Kytlice. Oddílné kanalizační sítě s čistírnou 
odpadních vod umístěnou na kat. území části obce Mlýny. V Dolním Falknovu je navržena 
kanalizace DN 300 dl. 1,93 km, s napojením na kanalizační systém Kytlice. V současné době 
toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze doporučit. 
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 CZ042.3502.4202.0028 Kytlice 
  .0028.03 Falknov 
 

identifikační číslo obce  040770 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie z roku 1992, Archprojekt, ateliér Česká Lípa, Železničářská 2232  
7. Provozní řád vodovodu Kytlice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Kytlice – Falknov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 430,00 
– 515,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel se 126 rekreačními objekty a 
ubytovacím zařízením (94 lůžek), zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení 
individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a dva místní potoky. Na jednom z potoků jsou dva 
rybníky, z nichž jeden slouží jako koupaliště (Lesní rybník). Území náleží do povodí Labe, 
CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné 
pásmo vodního zdroje. 
Nepředpokládá se rozvoj obce,pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Falknov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Kytlice (M-DC.042.2). Vodovod je 
provozován ve dvou tlakových pásmech, horní pásmo tvoří několik výše položených domků 
a z dolního pásma je zásobována část obce Kytlice a Falkon. Pro H.T.P. je voda z 
prameniště svedena přes pramenní jímku 2 do VDJ 20 m3 (550,00 m n.m.) a dále do horního 
tlakového pásma nebo potrubím DN 60 do dalšího VDJ 50 m3 (538,30/535,80 m n.m.), který 
slouží pro D.T.P. Do tohoto VDJ je přes pramenní jímku 1 svedena voda z dalšího 
prameniště a z prameniště Kočárovka a dále potrubím DN 150 do obce. V jižní části obce je 
vyrovnávací VDJ 50 m3 (535,20/532,20 m n.m.), který slouží pro vyrovnávání hodinových 
maxim. Z vodovodní sítě je zásobováno 82% obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle 
vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti. 
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Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  

××××× 

Rozšíření vodovodní sítě potrubím DN 80 dl. 740 m. Dále bude prováděna průběžná 
rekonstrukce stávající vodovodní sítě - stáří vodovodu cca 70 let.  
Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a 
zvážena možnost dávkování luphosu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Falknově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do domovních 
mikročistíren s odtokem do povrchových vod – 13% obyvatel, do septiků s odtokem do 
povrchových vod – 30% a vsakováním - 15% obyvatel a 42% obyvatel odvádí vody do 
bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 10 km. Vlastní domovní čistírnu 
odpadních vod má Český svaz vědeckotech. spol. Praha – BIO-CLEANER BC 20 (20 EO) a 
Janouškovec – DČB 20 + lapol (20 EO).  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

Ve Falknově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající 
systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních 
čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká 
Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
ÚS navrhuje vybudování oddílné kanalizační sítě pro Kytlici, Falknov, Dolní Falknov a Mlýny 
s ČOV umístěnou na kat.úz. části obce Mlýny. Z toho pro Falknov je navržena kanalizace 
DN 300 v délce 1,05 km s napojení na kanalizační systém Kytlice. V současné době toto 
technicky a ekonomicky náročné řešení nelze doporučit. 
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 CZ042.3502.4202.0028 Kytlice 
  .0028.04 Hillův Mlýn 
 .0028.05 Mlýny 
 

identifikační číslo obce  007879 
identifikační číslo obce  007878 

kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie z roku 1992, Archprojekt, ateliér Česká Lípa, Železničářská 2232  
7. Provozní řád vodovodu Kytlice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní části obce Kytlice – Mlýny, Hillův mlýn leží východně od Děčína, v nadmořských 
výškách 382,00 – 432,00 m n.m. Jedná se o obec do 110 trvale žijících obyvatel s 69 
rekreačními objekty a s ubytovacím zařízením (28 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél 
místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice, Černý potok, Bělá a 
Luční potok. Ve střední části obce se nachází rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO 
Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo 
vodního zdroje. 
Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Mlýny, Hillův mlýn jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Kytlické Mlýny (M-
DC.042). Voda z prameniště 3 l/s je svedena do VDJ 100 m3 (465,80/462,60 m n.m.) a 
potrubím DN 100 do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 72% obyvatel. 
Kapacita zdroje  je vyhovující, ale kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 
376/2000Sb. v parametrech Hp, Ca, Mg a Fe v síti. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou 
hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
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Stav sítě z LT je havarijní, je nutná celková rekonstrukce - stáří stávajícího vodovodu je cca 
80 let. Zdroj bude prověřen a sledován, zatím lze provozovat bez návrhu opatření. 
Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena i stávající síť a 
zvážena možnost dávkování luphosu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny buď do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (9 km) – 40% obyvatel nebo 
jsou bez čištění vypouštěny do povrchových vod – 60% obyvatel.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo 
septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
ÚS navrhuje vybudování kanalizačního systému Kytlice. Oddílné kanalizační sítě s čistírnou 
odpadních vod umístěnou na kat. území části obce Mlýny. V Mlýnech je navržena kanalizace 
DN 300 dl. 2,69 km, s tím že splaškové vody budou napojeny na kanalizační přivaděč z ČOV 
Mlýny do Kytlice. V současné době toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze 
doporučit. 
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 CZ042.3502.4202.0029 Labská Stráň 
  .0029.01 Labská Stráň 
 

identifikační číslo obce  000045 
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 1996, Stavoprojekt 91 s.r.o., Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Labská Stráň leží severně od Děčína na náhorní plošině Děčínských stěn, v 
nadmořských výškách 285,00 – 340,00 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících 
obyvatel s 44 rekreačními objekty a  ubytovacími zařízeními (75 lůžek). Zástavba rodinnými 
domy je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. 
Ve středu obce se nachází požární nádrž, protéká zde pouze místní vodoteč. Území náleží 
do povodí Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. 
Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Labská Stráň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín - Hřensko 
(SK-DC.001/16). Voda z ÚV Hřensko je čerpána do VDJ Janov 1000 m3 (297,90/293,80 m 
n.m.), dále do VDJ Kámen 6000 m3 (404,00/399,00 m n.m.) a odtud přes přerušovací 
komoru gravitací potrubím DN 160 do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. 
Kapacita i kvalita vody je vyhovující. 
Majitelem vodovodu je obec a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  
V obci se nachází několik drobných zdrojů vody, které se nevyužívají pro veřejné zásobování 
obyvatel. 

××××× 
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Vodovod je navržen na celou zástavbu. Ve výhledu budou prováděny průběžné rekonstrukce 
stávající vodovodní sítě.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 oddílná splašková kanalizace (K-DC.065-S.C) s čistírnou odpadních 
vod (septik + BF – 190 EO). Z níže položených částí jsou splaškové vody přečerpávány do 
kmenové stoky. Na kanalizaci je napojeno 61% obyvatel, 39% obyvatel odvádí splaškové 
vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 12 km. 
Kanalizace a ČOV je v majetku a provozu obce.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S rozšiřováním kanalizace se v obci v nejbližším období neuvažuje. 
Ve výhledu, po roce 2015, dostavba kanalizační sítě - ČSOV s výtlakem dl. 650 m a 
kanalizace DN 300 dl. 0,59 km. Dostavba kanalizační sítě umožní, celkové napojení pro cca 
80% obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 20% obyvatel zůstane i 
nadále individuelní likvidace splaškových vod.  
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 CZ042.3502.4202.0030 Ludvíkovice 
  .0030.01 Ludvíkovice 
 

identifikační číslo obce  008851 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Ludvíkovice 
4. Pohovor s provozovatelem 
5. Urbanistická studie Ludvíkovice z roku 1996, zpracovatel SAUL s.r.o. Liberec, U 

domoviny 491/1 
6. Provozní řád vodovodu z roku 1987 (probíhá příprava nového provozního řádu 

vodovodu s dokončením v roce 2004) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Ludvíkovice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 254,00 – 335,00 
m n. m. Jedná se o obec do 720 trvale žijících obyvatel a s 1 rekreačním objektem. Zástavba 
rodinnými domy je poměrně rozptýlená podél místních komunikací a Loubského potoka, 
venkovského charakteru. V obci je jedna vodní nádrž – požární nádrž, v létě využívaná pro 
rekreační účely a protékají zde dva místní potoky. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO 
Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Ludvíkovice jsou provozovány jako místní vodovod (M-DC.023) s rezervním napojením ze  
skupinového vodovodu Děčín (SK-DC.001). Místní vodovod Ludvíkovice je zásoben pitnou 
vodou ze tří pramenišť na východní straně obce.  
Voda z prvního prameniště je svedena do VDJ Nad motorestem 10 m3 (354,46/352,46 m 
n.m.) a potrubím DN 80 do obce. 
Voda z druhého prameniště je svedena do VDJ Nad kolárnou 150 m3 (346,45/343,45 m 
n.m.) a potrubím DN 125 do obce.  
Voda z prameniště Kámen je svedena do VDJ Kámen-starý 30 m3 (402,65/404,65 m n.m.), 
tímto vodojemem protéká bez využití akumulace a pokračuje potrubím DN 100 do obce. 
Rozvodné potrubí z LTH, profil 100 a 60 mm, nebo z rPE 2“. Kapacita místních zdrojů je na 
hranici a v suchém období je místní vodovod dotován ze skupinového vodovodu Hřensko-
Děčín. 
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V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku a provozu obce 
Ludvíkovice.  
 
Západně od obce v její těsné blízkosti probíhá přivaděč SK Děčín-Hřensko DN 350, který 
zásobuje vodojem Kamenická 2x 1500 m3. 
V případě nedostatku vody z vlastních zdrojů je možné posílit vodovod Ludvíkovice ze zdrojů 
z Hřenska s měřením spotřeby vody ve vodoměrné šachtě. Voda z VDJ Kámen 6000 m3 
(404,00 / 399,00) je vedena přes obec Kámen a potrubím DN 60 do Ludvíkovic. 

××××× 

Rozvodná síť je navržena na celý rozsah zástavby, převážně nová po rekonstrukci, k obnově 
zbývá cca 10% sítí, hlavně výměna potrubí LT a ET 80 za PVC160 v délce potrubí cca 250 
m. Předpokládá se pouze prodloužení vodovodních řadů pro novou zástavbu.  
Obec připravuje do roku 2010 zvýšení akumulace vody výstavbou VDJ 200 m3 poblíž 
stávajícího VDJ Nad motorestem s rekonstrukcí a zkapacitněním řadů u vodojemu- DN 80 
v délce 0,1km a DN 150 v délce 0,5km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Ludvíkovicích je smíšená kanalizace(K-DC.031-S.C) zakončená ČOV, na kterou je 
napojeno 66% obyvatel. Část sítí (asi 35%) je stará, jednotná kanalizace z  betonového 
potrubí DN 300 až 500 a částečně (cca 65%) je vybudována nová splašková kanalizace 
z potrubí PVC, DN 200-300. 
Splaškové vody od zbývajících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením 
na ČOV Děčín – 6 km od 1% obyvatel, 18% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče, 
14% obyvatel má septik se vsakováním, 0,5% obyvatel má domovní mikročistírnu s odtokem 
do vodoteče a 0,5% obyvatel má domovní mikročistírnu se vsakováním. 
Provozovatelem  i vlastníkem kanalizace a ČOV je Obec Ludvíkovice. 
ČOV Ludvíkovice:.  
Rozhodnutí o vypouštění - 
Č.j.: OŽP/47913/03/5271/03/Jak, vydal MÚ Děčín RŽP,  
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Platné povolení k vypouštění vydáno : 10.6. 2003 
Platí od 10.6.2003 do 31.12.2013 
Limity: 
Q = 55 000 m3/rok = 4 650 m3/měs. 

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 
125 180 30 60 35 40 - - - - - - 

 
Recipient:: Loubský potok 
Jedná se o novou mechanicko-biologickou čistírnu  pro 1000 EO s dešťovým oddělovačem, 
štěrbinovými nádržemi, česlemi, lapákem písku, kalovými jímkami, do kterých se vypouští kal 
ze štěrbinových nádrží a přečerpávání kalu na kalová pole, biofiltr, dosazovací nádrže. 
Vyčištěné odpadní vody  jsou přes výustní objekt napojeny do místního recipientu. 
Produkce stabilizovaného kalu 100 m3/rok  
Způsob likvidace kalu: kompostování 
 
Dešťové vody jsou odváděny z 20% dešťovou kanalizací ve správě obce (dl. 450 m), z 50% 
pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu, z 
30% jednotnou kanalizační sítí ve správě obce. 

××××× 

V letech 2001 – 2003 byla v obci vybudována nová ČOV pro 1000 EO a kanalizace DN 200 
– 400 v délce 3,8 km.  Zbývá dostavba kanalizační sítě v dl. cca 0,7 km a rekonstrukce staré 
části kanalizace, potrubí v dl. cca 2,3 km.  
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 CZ042.3502.4202.0031 Malá Veleň 
  .0031.01 Malá Veleň  
 

identifikační číslo obce  009039 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie Malá Veleň z roku 1994, zpracovatel P. M. konsorcium, Praha 10, 

Donská 15 
4. Údaje provozovatele vodovodu, obec Malá Veleň  
5. Pohovor s provozovatelem  
6. Provozní řád vodovodu z roku 1987 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malá Veleň leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 165,00 - 320,00 m n. 
m. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel s 24 objekty využívanými pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, převážně rodinnými 
domy. Obcí protéká pět místních potoků a severním okrajem obce protéká řeka Ploučnice. 
Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. V obci má své sídlo firma 
NIKOH s.r.o. – strojní výroba (12 zaměstnanců). 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malá Veleň je zásobena ze tří samostatných větví místního vodovodu.  
Místní vodovod: Malá Veleň M-DC.68 

   Soutěsky M-DC.69 
   Jedlka M-DC.70 

 Malá Veleň (M-DC.68). Voda z prameniště je svedena do VDJ Nad Šíchovou 30 m3 (185,00 
m n.m.). Zásobovací síť z tohoto vodojemu do části obce je z PE 5/4“ (nízké pásmo).  
Vodovodní systém je ve správě a majetku obce. V současné době je zásobováno 78% 
obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. 
Kvalita vody je vyhovující.  
 
Dalším zdrojem sloužící části obce Soutěsky jsou dvě pramenní jímky, ze kterých je voda 
svedena voda do VDJ 5 m3 (208,92 m n.m.). Zásobovací síť z tohoto vodojemu je tvořena 
potrubím z PVC 110 a 60 (střední pásmo). 
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Třetím zdrojem je voda ze tří pramenních jímek (sloužící části obce Jedlka), která je svedena 
do VDJ 20 m3 „Pod  Velení“ (329,19 m.n.m.). Z VDJ jde PE 63 mm a OC 6/4“ pro zásobení 
části obce (horní pásmo).  

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. Převážná část 
vodovodního potrubí je nová (90%), zbývající řady bude nutno rekonstruovat. Zásobování 
objektů nové zástavby vodou bude řešeno rozšířením stávající vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Malá Veleň není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 70% obyvatel, 25% obyvatel má 
septik s přepadem do vodoteče a 5% obyvatel má septik se vsakováním. 
Vlastní domovní čistírny mají: Khol Evžen, Děčín – TOPAS 15 (15 EO), MARWI CZ s.r.o. – 
DČB 5 (6 EO), MARWI CZ s.r.o. – PX–60 (60 EO). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Zastupitelstvo obce 
Malá Veleň schválilo v roce 2003 program odkanalizování obce pomocí domovních čistíren 
odpadních vod. Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou OLIMPEX export-import, s.r.o. se 
sídlem v Plzni.  
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 CZ042.3502.4202.0031 Malá Veleň  
  .0031.02 Jedlka 
 

identifikační číslo obce  009038 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Malá Veleň 
4. Pohovor s provozovatelem  
5. Urbanistická studie Malá Veleň z roku 1994, zpracovatel P. M. konsorcium, Praha 10, 

Donská 15 
6. Provozní řád vodovodu z roku 1987 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malá Veleň - Jedlka leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 
200,00 - 220,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 20 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba převážně rodinnými domy je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Jižním okrajem obce protéká řeka Ploučnice. Území 
náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. V obci má své sídlo firma Marwi CZ 
s.r.o. – výroba a montáž součástek k jízdním kolům (140 zaměstnanců). 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Jedlka je zásobena z místního vodovodu Jedlka (M-DC.070). Voda z pramenní jímky 
0,50 l/s je přivedena do VDJ Jedlka 30 m3 (228,92 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do 
obce. V obci je dalším zdrojem vody soukromý vrt, který je v současné době mimo provoz.  
Z vodovodní sítě je zásobováno 86% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně ze studní. Kvalita vody je vyhovující 
Vodovod je v majetku a provozování obce Malá Veleň.  

××××× 
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Převážná část vodovodního potrubí je nová (70%), zbývající řady bude nutno rekonstruovat. 
Obec má zájem o připojení dalších obyvatel. Pro případnou novou zástavbu navrhnout 
zásobní řady dle koncepce zástavby. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Jedlka není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 35% obyvatel, 55% obyvatel má 
septik s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septik se vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Zastupitelstvo obce 
Malá Veleň schválilo v roce 2003 program odkanalizování obce pomocí domovních čistíren 
odpadních vod. Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou OLIMPEX export-import, s.r.o. se 
sídlem v Plzni.  
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 CZ042.3502.4202.0031 Malá Veleň  
  .0031.03 Soutěsky 
 

identifikační číslo obce  009440 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Malá Veleň  
4. Pohovor s provozovatelem  
5. Urbanistická studie Malá Veleň z roku 1994, zpracovatel P. M. konsorcium, Praha 10, 

Donská 15 
6. Provozní řád vodovodu z roku 1987 
7. Projekt vodovodu, zpracovatel MK Centrum, Masarykova 132, Ústí n. L.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malá Veleň – Soutěsky leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 173,00 - 185,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel se 10 
objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně rozptýlená, venkovského 
charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká jeden místní potok a jižním okrajem 
protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Soutěsky je zásobena z místního vodovodu Soutěsky (M-DC.069).  
Voda z prameniště 0,20 l/s je svedena do VDJ 5 m3 U kamenolomu (236,19 m n.m.) a odtud 
potrubím do obce. Objekty na západním okraji části obce Soutěsky jsou zásobovány z této 
pramenní jímky a z VDJ 5 m3, který svou kapacitou nevyhovuje a je ve špatném stavebním 
stavu. Objekty na východním okraji této části obce jsou zásobovány pitnou vodou přímo 
z místního zdroje. Kvalita i kapacita tohoto zdroje je zcela nevyhovující. Vodovod je ve 
správě a majetku obce Malá Veleň. V současné době je zásobováno 100% obyvatel.  

××××× 
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Stávající zásobování pitnou vodou v obci je nevyhovující. Je třeba nahradit stávající 
nefunkční vodojem za nový a provést dostavbu vodovodní sítě i do východní části obce, kde 
je v domovních studnách nedostatek vody. Navrhovaná investice - výstavba nového VDJ 30 
m3, rekonstrukce zdroje a prodloužení vodovodního řadu DN 50 cca o 455 m. Stávající 
rozvodné potrubí je cca z 90% nové.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Soutěsky není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 60% obyvatel, 30% obyvatel má 
septik s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septik se vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Zastupitelstvo obce 
Malá Veleň schválilo v roce 2003 program odkanalizování obce pomocí domovních čistíren 
odpadních vod. Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou OLIMPEX export-import, s.r.o. se 
sídlem v Plzni.  
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 CZ042.3502.4202.0032 Malšovice 
  .0032.01 Malšovice 

 

identifikační číslo obce  009134 
kód obce    00001 

 
Aktualizace 2017 je vyznačen modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová 

Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 
7. Provozní řád vodovodu Malšovice z roku 1988 
8. Žádost obce Malšovice o změnu PRVKÚK ze dne 30.6.2016 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malšovice leží jihozápadně od Děčína, v nadmořských výškách 146,00 – 220,00 m n. 
m. Jedná se o obec do 360 trvale žijících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba 
rodinnými domy i většími obytnými domy je poměrně soustředěná podél místních komunikací 
a vodních toků. Severním okrajem obce protéká Račí potok, který ústí do Labe, protékající 
východně od obce. V obci je požární nádrž, koupaliště (severní část) a pět místních potoků, 
které převážně ústí do Račího potoka. Vlastní sídlo zde mají firmy: Zemědělství Malšovice 
(40 zaměstnanců) a Četrans s.r.o. - dopravní závod + firmy v nájmu (200 zaměstnanců). 
Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří. 
Předpokládá se rozvoj obce i turistického ruchu, je zde návaznost na město Děčín. Obec 
plánuje další výstavbu rodinných domů (2006-2010) a probíhá ÚŘ na výstavbu cempu. V 
současné době se připravuje zpracování nového ÚP. 
 
Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Malšovice jsou zásobeny z místního vodovodu Malšovice (M-DC.046) ze dvou vlastních 
zdrojů. Vodovodní síť je rozdělena do dvou tlakových pásem. Voda z prvního prameniště 
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vede do VDJ 150 m3 (216,64 m n.m., terén) – vysoké tlakové pásmo a dále potrubím DN 150 
do obce. Voda z druhého prameniště vede do sběrné jímky, kam přitéká i přepad z VDJ – 
horní pásmo a dále do VDJ 150 m3 (188,13/185,65 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do 
obce. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u obou zdrojů neodpovídala v roce 
2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech NO3. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Nutná rekonstrukce části stávajících vodovodních řadů v délce cca 430 m. Pro novou 
výstavbu se navrhuje rozšíření stávající rozvodné sítě v délce cca 1,2 km. 
Oba stávající zdroje nemají odpovídající kvalitu pitné vody, vykazují vysoký obsah 
dusičnanů. Nevyhovující zdroje je nutno odstavit a pitnou vodu dopravovat z SK Děčín. Nový 
vodovodní řad DN 90-3,2 km se napojí na síť města Děčína – Chrochvice. Trasa povede 
podél silnice Děčín-Ústí nad Labem do nové čerpací stanice odkud bude voda čerpána do 
VDJ Malšovice VP výtlačným řadem DN 60 – 1,6 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Malšovicích není vybudovaná kanalizační síť. Splaškové vody jsou odváděny do septiků s 
přepadem do místní vodoteče – 84% obyvatel, 10% obyvatel má bezodtokové jímky 
vyvážené na ČOV Děčín a 6% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče. 
Firma Četrans má vlastní ČOV pro průmyslové vody. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do 
místních potoků (část potoka zatrubněná) a prostřednictvím Račího potoka do Labe. 
Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obecního úřadu. 
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V horní části obce vybudována splašková kanalizace DN300, která je zakončena ČOV s 
kapacitou 350 EO.  Tato část kanalizace je v celé délce gravitační a pokrývá úsek obce od 
návsi směr Javory, dále náves obce a část od návsi směr Choratice – 17 %. V současnosti 
probíhá napojování občanů na tuto část splaškové kanalizace. Majitelem kanalizace je Obec 
Mašovice. Splaškové vody ze zbylé části obce jsou odváděny do septiků s přepadem do 
místní vodoteče - 63 %, 12 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 8 
% obyvatel má domovní  mikročistírny s odtokem do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do 
místních potoků (část potoka zatrubněna) a prostřednictvím Račího potoka do Labe. 
Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obce.  
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
Vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel se dle ÚS navrhuje splašková kanalizace 
DN 300 v délce 4,5 km a ČOV pro 500 EO - investice doporučena po roce 2015. 
Obec připravuje výstavbu kanalizace na rok 2006-2010. 
 
V obci je navržena dostavba gravitační kanalizace DN 300 v délce do 2,5 km. Kvůli 
postavení ČOV v protisvahu je nutno část kanalizace dostavět jako tlakovou. Tlaková 
kanalizace je plánována DN 100 v délce 0,8 km a DN 80 v délce 0,15 km. Dále je v plánu 
výstavba dvou čerpacích stanic o výkonu 8 l/s a 4,8 l/s. S ohledem na nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel se plánuje zkapacitnění ČOV na 585 EO. Realizace výstavby je 
plánována v letech 2016-2020. 
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 CZ042.3502.4202.0032 Malšovice 
  .0032.02 Borek 
 

identifikační číslo obce  002692 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová 

Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malšovice – Borek leží na jihozápad od Děčína, v nadmořských výškách 
320,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se 2 rekreačními 
objekty. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského 
charakteru se zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká místní potok. Území náleží do 
povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Borek nemá vybudovanou vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně pomocí studní. 

××××× 

Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou. 
Po roce 2015 se navrhuje výstavba místního vodovodu s novým zdrojem, VDJ 20 m3 a 
rozvodným potrubí DN 80 dl. 852 m. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Borku není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se 
vsakováním – 100% obyvatel. 
Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0032 Malšovice 
  .0032.03 Hliněná 
 

identifikační číslo obce  009131 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová 

Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malšovice – Hliněná leží na jihozápad od Děčína, v nadmořských výškách 
350,00 – 370,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se 6 rekreačními 
objekty. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace a potoka, venkovského 
charakteru se zástavbou rodinnými domy. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO 
České středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Hliněná nemá vybudovanou vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně pomocí studní. 

××××× 

V Hliněné se s výstavbou vodovodu v současné době neuvažuje. Pro zásobování pitnou 
vodou budou dále využívány domovní studny. 
Ve výhledu, po roce 2015, se předpokládá výstavba VDJ 20 m3 se zdrojem a rozvodného  
potrubí DN 80 dl. 1,0 km. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Hliněné není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s 
přepadem do vodoteče – 20% obyvatel, 70% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na 
ČOV Děčín a 10% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na pole. 
Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné 
vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je  v rozporu se  zákonem  č. 
185/2001 sb. a prováděcích  vyhlášek o odpadech. 
Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem 
individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV 
Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0032 Malšovice 
  .0032.04 Choratice 
 

identifikační číslo obce  009132 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová 

Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malšovice – Choratice leží na jih od Děčína, v nadmořských výškách 
130,00 – 155,00 m n. m. Jedná se o obec do 140 trvale žijících obyvatel se 6 rekreačními 
objekty a jedním ubytovacím zařízením (4 lůžka). Zástavba rodinnými domy je ve středu 
obce poměrně soustředěná a podél řeky Labe rozptýlená. Obcí protékají dva místní potoky, 
které se vlévají do Labe. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří. 
Do r. 2015 se předpokládá mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Choratice jsou zásobeny z místního vodovodu Choratice (M-DC.047). Stávající vodovod je 
rozdělen do dvou tlakových pásem. Voda ze dvou pramenišť je svedena do VDJ Horní 
pásmo 40 m3 (179,90/177,00 m n.m.) a dále do výše položených částí obce. Voda z dalšího 
prameniště je svedena do VDJ Dolní pásmo 20 m3 (156,20 m n.m.) a dále do zástavby v 
úzkém pruhu mezi tratí a silnicí. V současné době je zásobováno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  

××××× 

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 1 
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Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby. Rozvodné sítě z oceli a azbestocementu bude 
nutné rekonstruovat v celé délce, to je cca 700 m.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Choraticích není vybudována kanalizační síť. 100% obyvatel má septiky s odtokem do 
dešťové kanalizace. 
Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, částečně pomocí příkopů, struh 
a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. Stávající dešťová 
kanalizace je stará ve špatném technickém stavu. Potrubí DN 400 v délce 600 m se 
zaústěním do Labe. Kanalizace je ve správě obce Malšovice. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající dešťová 
kanalizace bude rekonstruována a stávající likvidace splaškových vod se postupně nahradí 
systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na 
ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. V současné době probíhá 
výstavba mikročistírny odpadních vod pro nemovitost č.p. 44, DČOV 25EO. 
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identifikační číslo obce  009133 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová 

Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malšovice – Javory leží jihozápadně od Děčína, v nadmořských výškách 
426,00 – 490,00 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale žijících obyvatel a 5 rekreačními 
objekty. Zástavba rodinnými domy je poměrně soustředěná podél místní komunikace. Území 
náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Plánuje se dostavba 4-6 rodinných domků. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Javory jsou zásobeny z místního vodovodu Javory (M-DC.048). Voda ze dvou pramenních 
jímek západně od obce je svedena do VDJ Javory 75 m3 (468,21 m n.m.) a dále do 
spotřebiště. V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kvalita pitné vody je vyhovující, 
ale kapacita zdroje je na své hranici možností. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby. Bude nutné rekonstruovat cca 40 % stávající 
rozvodné sítě. Případnou novou výstavbu RD (plánovanou v prolukách stávající zástavby) by 
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bylo možné napojit ze stávajících vodovodních řadů, ale pro další rozšíření výstavby v obci je 
nutné posílení vodního zdroje, které je navrženo po roce 2015.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Javorech není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s 
přepadem do dešťové kanalizace ve správě obce – 85% obyvatel a 15% obyvatel má žumpy 
vyvážené na ČOV Děčín. 
Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, částečně pomocí příkopů, struh 
a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. Stávající dešťová 
kanalizace je stará ve špatném technickém bez technické dokumentace. Kanalizace je ve 
správě obce Malšovice. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající dešťová 
kanalizace bude rekonstruována a stávající likvidace splaškových vod se postupně nahradí 
systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků 
na ČOV Děčín a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.  
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 CZ042.3502.4202.0032 Malšovice 
  .0032.06 Nová Bohyně 
 .0032.07 Stará Bohyně 
 

identifikační číslo obce  009135 
identifikační číslo obce  009136 

kód obce    00006 

PODKLADY 

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

vod  
3. Pohovor s vlastníkem a provozovatelem vodovodu 
4. Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová 

Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 
5. Údaje provozovatele vodovodu – obec Malšovice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malšovice – Stará Bohyně, Nová Bohyně leží jihozápadně od Děčína, v 
nadmořských výškách 244,00 – 340,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel 
a 9 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy ve Staré Bohyni je poměrně soustředěná 
podél komunikace a Račího potoka, do kterého ústí jeden místní potok. V Nové Bohyni je 
pouze pět usedlostí a jeden místní potok. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO 
České středohoří. 
Do roku 2015 se předpokládá mírný vzrůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Stará Bohyně, Nová Bohyně jsou zásobeny z místního vodovodu Bohyně (M-DC.049) ze 
dvou vlastních zdrojů. Voda z prameniště ve Staré Bohyni vede potrubím rPE 2“do VDJ cca 
10 m3 a dále potrubím DN 6/4“do obce Stará Bohyně, kde zásobuje všechny trvale bydlící 
obyvatele. Voda z prameniště v Nové Bohyni vede do akumulační nádrže a rozvodným 
potrubím zásobuje dva trvale bydlící obyvatele, jednu chalupu a jednu zemědělskou 
usedlost. Celé zařízení v Nové Bohyni je z předválečné doby bez pasportu. Kvalita ani 
množství vody z místních zdrojů není zcela známo, vodovod není systematicky provozován.  
Na vodovod ve Staré Bohyni je napojeno 95% obyvatel. 
Vodovod je v majetku a provozu obce Malšovice. Obec předpokládá ve výhledu předání 
Severočeské vodárenské společnosti, a.s.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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 je navržen na celý rozsah zástavby. Rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí 
v odhadované délce cca 540 m. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje v Nové 
Bohyni včetně hydrologického posouzení vydatnosti vodního zdroje a vyhodnocení kvality 
vody. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Staré Bohyni, Nové Bohyni není vybudovaná kanalizační síť. 90% obyvatel má nečištěné 
odpadní vody  odváděny přímo do vodoteče a 10% obyvatel má septiky s přepadem do 
vsaku. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních potoků a 
prostřednictvím Račího potoka do Labe. 

××××× 

V obci se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém bude 
nahrazen systémem domovních čistíren. Případně bezodtokových jímek s odvozem splašků 
na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0033 Markvartice 
  .0033.01 Markvartice 
 

identifikační číslo obce  009178 
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. Pohovor s vlastníkem vodovodu – ZEVOS a.s. 
7. Pohovor s vlastníkem kanalizace – ZEVOS a.s. 
8. Urbanistická studie Markvartice z roku 1992, zpracovatel P. M. konsorcium, Praha 
9. Provozní řád vodovodu Markvartice z roku 1989 
10. Projektová dokumentace – Rekonstrukce vodovodu Markvartice, zpracovatel firma 

HORA, Ing. L. Hora, Folknářská 21/1246, Děčín 1 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Markvartice se nachází východně od Děčína, v nadmořské výšce 245,00 – 262,00 m n. 
m. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Jedná se o obec do 630 trvale žijících obyvatel s 
1 rekreačním objektem. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení 
individuální. Obcí protéká potok Bystrá a šest místních potoků a je zde jeden rybník a 
koupaliště. Obec se nachází v CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV 
Severočeská křída. V obci má sídlo firma HAMA – HOLZ a.s. – dřevovýroba (25 
zaměstnanců). 
V roce 2003 bude realizována výstavba sportovně kulturního areálu s ubytovací kapacitou 45 
lůžek, výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Markvartice jsou zásobovány skupinovým vodovodem Veselé – Markvartice (SK-DC.004.2).  
Do spotřebiště je voda přiváděna ze tří zdrojů, dva místní zdroje a přivaděč z obce Veselé. 
Obec je hlavně zásobena ze dvou pramenních jímek, odkud je voda svedena do VDJ 50 m3 - 
Nad OÚ (295,53/293,24) a dále potrubím LT 60 do obce. Voda z VDJ 50 m3 – horní pásmo 
(299,40 m n.m. – hřeb) vede z obce Veselé a přes vodoměrnou předávací šachtu do 
Markvartic (kupovaná voda). Na území obce se nachází další prameniště s VDJ 15 m3 U 
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Steklého, které je v současné době mimo provoz. Vodovodní síť je většinou z LT 40, 60 mm, 
cca 30 % sítě je nové z PE 90 mm. Z tohoto vodovodního systému je zásobeno 80% 
obyvatel.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
Pro část obce u nádraží je voda dodávána do sítě z věžového vodojemu 200 m3 firmy 
ZEVOS a.s. Markvartice (M-DC.074)– 17% obyvatel. 
Tento vodovod je v majetku fy ZEVOS, provozovatelem jsou  Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. V dalších letech je nutné 
rekonstruovat cca 25% vodovodní sítě. V případě nutnosti je možné v silně zvodnělém 
podloží v prostoru svahu směrem na Veselíčko snadno nalézt další zdroj pitné vody. Dále je 
možné kromě stávajícího propojení vodovodu Markvartice –Veselé uvažovat i o propojení 
vodovodů Markvartice-Horní Habartice. Posílení vodního zdroje je navrženo po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Markvarticích je vybudována jednotná kanalizační síť (K-DC.066-J.C) zakončená ČOV 
ZEVOS a.s. (DC 25 A – 140 EO). Na tuto kanalizaci je napojeno 14% obyvatel. Dále je v 
obci vybudována dešťová kanalizace DN 300 v délce 284 m se zaústěním do jednotné 
kanalizační stoky. 
Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká 
Kamenice (6 km) – napojeno 13% obyvatel, do dvou domovních mikročistíren s přepadem 
do vodoteče je napojeno 10% obyvatel a do septiků s přepadem do vodoteče – 63% 
obyvatel.  
Část dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod 
nebo jsou vsakovány do terénu, část je odváděna dešťovou kanalizací podél silnice I. tř. – ve 
správě SÚS Děčín (91%). Tato kanalizace je z dvacátých let minulého století. 
Provozovatelem  i vlastníkem ČOV je ZEVOS a.s. 
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Rozhodnutí o vypouštění : 
Č.j.: OŽP/47913/03/5271/03/Jak, vydal MÚ Děčín RŽP,  
Platné povolení k vypouštění vydáno : 10.6. 2003 
Platí od 21.1.1994 do 31.12. 2004 
 
Limity: 
Q = 7 660 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 - 55 - - - - - - 

Platí od 1.1.2005  
Limity: 
Q = 7 660 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 - - - - - - 

Recipient:: Bystrá 
Jedná se o typovou DC 25 A, její stavba byla dokončena do 31.12.2003. 
 
Dešťová kanalizace v majetku a správě obce Markvartice. 

××××× 

Při výstavbě sportovně-kulturního areálu bude vybudováno 300 m kanalizace DN 300 a 
MČOV 100 EO. Počítá se s napojením obyvatel z nejbližšího okolí.  
Po roce 2015 je uvažováno s vybudováním kanalizační sítě DN 300 v délce cca 5,4 km a 
ČOV 700 EO.  
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 CZ042.3502.4202.0034 Merboltice 
  .0034.01 Merboltice 
 

identifikační číslo obce  009311 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Merboltice 
4. Urbanistická studie - návrh z roku 1999, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle s.r.o., Praha 10, 

Madridská 26 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 325,00 – 450,00 m n.m. Jedná 
se o obec do 120 trvale žijících obyvatel s 25 rekreačními objekty a jedním ubytovacím 
zařízením (45 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, převládá 
bydlení individuální. Obcí protéká Merboltický potok, 4 místní potoky a jsou zde 3 vodní 
nádrže. Území náležející do povodí řeky Labe se nachází v CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze nárůst v turistické oblasti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V současné době je část obce zásobována z místního vodovodu Merboltice (M-DC.075). 
Vodním zdrojem je pramenní jímka 0,5 l/s,  ze které je voda svedena do VDJ 15 m3 (480,00 
m n.m.) a odtud gravitací potrubím PE 2“ do obce. Na trase vodovodu je vybudována 
redukční šachta pro snížení tlaku v dolní části obce. Vodovod byl vybudován v akci „Z“ v 
roce 1975. Stávající zdroj stěží pokryje zvýšenou potřebu vody v rekreační sezóně. 
Kvalita vody je vyhovující. V současné době je vodou zásobováno 51% trvalých obyvatel. 
Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. 
Vodovod vlastní a provozuje obec Merboltice. 

××××× 

Stávající vodovodní řady nejsou v dobrém stavu a dochází často k poruchám, je nutná 
rekonstrukce celé vodovodní sítě včetně zdroje. Po detailním průzkumu stávajícího zařízení,  
posouzení stávajícího stavu a provedení potřebných rekonstrukcí je možné provést postupné 
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rozšíření vodovodní sítě pro celou obec. Koncepce řešení nebyla zatím zpracována, lze 
předpokládat vybudování vodovodních řadů DN 60 až 80 dl. 2,5 km a rozšíření akumulace. 
Doporučená realizace po roce 2015.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
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 vybudována soustavná splašková ani dešťová kanalizace. 50% obyvatel má 
bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (28 km), 50% obyvatel má septiky 
s přepadem do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0035 Růžová 
  .0035.01 Růžová 
 .0035.02  Kamenická Stráň 
 

identifikační číslo obce  014378 
identifikační číslo obce  014377 

kód obce    00001 
Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou.  

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, 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 Růžová z roku 1996, zpracovatel ARCH PROJEKT, Česká Lípa, 

Hrnčířská 766 
7. Provozní řád vodovodu Růžová z roku 1986 
8. Žádost obce Růžová o změnu PRVKUK ze dne 18. 1. 2010 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Růžová a místní část Kamenická Stráň se nachází severovýchodně od Děčína, v 
nadmořské výšce 300,00 – 330,00 m n. m. Jedná se o obec do 340 trvale žijících obyvatel s 
192 rekreačními objekty a 70 lůžky v hotelích a penzionech. Zástavba rodinnými domky je ve 
středu obce soustředěná a jinak rozptýlená podél místní komunikace a Janovského potoka. 
Na severovýchodním okraji katastru obce, pod Kamenickou Stráni, protéká řeka Kamenice. 
V obci je pět rybníků. Území obce náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České 
Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na katastru obce se 
nachází ochranné pásmo vodního zdroje a chatová osada Nový Svět. 
Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá, pouze rozvoj v oblasti turistického ruchu.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Růžová je zásobena ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001.13). Voda 
z vodojemu Kámen  6000 m3 vede, přes obec Arnoltice, potrubím DN 160 déle do obce  
Růžová.  Z  vodovodního systému pro veřejnou potřebu je zásobeno 82% obyvatel. Kvalita i 
kapacita dodávané pitné vody je vyhovující. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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Místní část Kamenická Stráň je bez vodovodní sítě, obyvatelé jsou zásobováni individuálně 
ze studní.  
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Předpokládá se pouze doplňování rozvodné sítě včetně potřeb nové výstavby – DN 80 
v délce cca 360m. Navržená doba výstavby po roce 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Růžové ani v Kamenické Stráni není vybudována kanalizační síť. 80% obyvatel má 
bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (15 km), 15% obyvatel má septiky 
s přepadem do vodoteče, 5% obyvatel má septiky s přepadem do vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně pomocí příkopů, 
struh a propustků do povrchových vod nebo vsakovány do terénu. Dešťová kanalizace je pět 
samostatných větví se zaústěním do místní vodoteče.  

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.  
Ve výhledu po roce 2015, se doporučuje pro střed obce (cca 53% trvale bydlících obyvatel a 
rekreační objekty) vybudování kanalizace DN 300 dl. 2,0 km zakončenou ČOV pro 350 EO a 
ve zbývající části obce likvidovat splašky individuelně (cca 47% trvale bydlících obyvatel a 
rekreační objekty). Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek 
s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
V ÚP jsou navrženy 3 ČOV pro odkanalizování celé obce.  
 
 
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250, 300 a 400 v 
celkové délce 7 397 m a výstavba kořenové ČOV pro 630 EO. Hrubé předčištění je řešeno 
lapákem písku (2 x) a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy tři filtrační 
kořenová pole. Přečištěná odpadní voda je vypouštěna přes malé jezírko otevřeným korytem 
do recipientu - Janovského potoka. Řešení zahrnuje rovněž rekreační objekty a umožňuje 
vyrovnat se s velkými výkyvy způsobenými rekreační sezónou. 
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 CZ042.3502.4202.0036 Srbská Kamenice 
  .0036.01 Srbská Kamenice 
 

identifikační číslo obce  015297 
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. Urbanistická studie Srbská Kamenice – návrh z roku 1996, zpracovatel 

ARCHPROJEKT, Ateliér Česká Lípa, Hrnčířská 766 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Srbská Kamenice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 196,00 - 
228,00 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel s 105 rekreačními objekty a 
180 lůžky v hotelech a penzionech. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je 
rozptýlená oboustranně podél komunikace III/25 854 a podél řeky Kamenice. Jižní částí obce 
protéká Bynovecký potok a na severu obce Chřibská Kamenice a dva místní potoky. V obci 
jsou dvě malé vodní plochy. Území náleží do povodí Labe. Obec se nalézá v Národním 
parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území 
obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci mají své sídlo firmy: KAMENICKO 
s.r.o., PILA Růžová s.r.o. a TOP SERVIS ELEKTRO s.r.o. 
Předpokládá se mírný rozvoj obce, hlavně v oblasti turistického ruchu. Dle ÚS je navržena 
výstavba 27 rodinných domků a možnost přestavby rekreačních chalup na rodinné domy. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Srbská Kamenice je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je 
individuální pomocí studní nebo z vlastních vodovodů, které převážně neodpovídají kvalitou 
vyhlášce 376/2000 Sb. 

××××× 

Na území katastru se nachází několik vodárenských vrtů, které jsou v současnosti 
nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska). V době jejich zřízení vykazovaly vzorky 
z vrtu  DKJ 5 vlastnosti pitné vody bez potřeby dalších úprav. Vzorky z ostatních vrtů byly 
mírně železité. ÚS  navrhuje výstavbu místního vodovodu – revize a vystrojení stávajícího 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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vrtu s výtlačným potrubím DN 80 v dl. 0,75km do nového VDJ VDJ 2x 50 m3 a rozvodnými  
řady DN 80-63 v délce 6,7 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Srbské Kamenici není vybudovaná kanalizační síť. 100% obyvatel má bezodtokové jímky 
s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (10 km). 
Firmy v obci mají vlastní průmyslové čistírny: KAMENICKO s.r.o. – DČB 16 (107 EO), PILA 
Růžová s.r.o. – SX – 16 + lapol KX – 50 (158 EO). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci se v současné době uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod.  
Dle ÚS navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v délce 2,4 km se dvěma ČS a 
ČOV pro 2x150 EO.  Výstavbu lze  ve výhledu, po roce 2015, doporučit vzhledem 
připravované výstavby nových RD a velkému využití obce pro rekreaci individuelní i 
hromadnou.  
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 CZ042.3502.4202.0037 Starý Šachov 
  .0037.01 Starý Šachov 
 

identifikační číslo obce  015522 
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. Urbanistická studie Starý Šachov – návrh z roku 1996, zpracovatel Stavoprojekt 91 

s.r.o., Ústí n. L. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Starý Šachov leží jihovýchodně od Děčína na pravém břehu Ploučnice, v nadmořských 
výškách 230,00 - 255,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel a 16 
rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél 
místních komunikací. Obcí protéká Ploučnice a dva místní potoky a další potok teče 
východně od obce. Území náleží do povodí Labe a CHKO České Středohoří. Nepředpokládá 
se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci není vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální 
pomocí studní. Pouze šest chalup je napojeno na vodovod z místní studny. Tento vodovod 
nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Jeden objekt (bývalá hospoda) je napojen 
přípojkou dl. 20 m z vodovodní sítě Malého Šachova (3 obyvatelé). 

××××× 

Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobení pitnou vodou- domovní studny. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a 
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 kanalizační síť. 80% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Děčín (15 km), 15% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 5% obyvatel má 
septiky s přepadem vsakováním 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0037 Starý Šachov 
  .0037.02 Malý Šachov 
 

identifikační číslo obce  015521 
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 Starý Šachov – návrh z roku 1996, zpracovatel Stavoprojekt 91 

s.r.o., Ústí n. L. 
7. Provozní řád vodovodu Starý Šachov z roku 1979 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Starý Šachov – Malý Šachov leží jihovýchodně od Děčína na levém břehu 
Ploučnice, v nadmořských výškách 230,00 - 260,00 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale 
žijících obyvatel a 18 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského 
charakteru je soustředěná podél místních komunikací. Obcí protéká Merboltický potok a 
jeden potok místní. Území náleží do povodí Labe a CHKO České Středohoří. Nepředpokládá 
se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malý Šachov je zásobena z místního vodovodu Malý Šachov (M-DC.051). Voda z 
pramenní jímky 0,7 l/s je svedena do VDJ Malý Šachov 30 m3 (286,47/284,17 m n.m.) a 
odtud potrubím DN 70 do obce. Vodovod vznikal postupně bez celkové koncepce. V 
současné době je zásobováno 95% obyvatel. Vodovod je v majetku obce Starý Šachov a 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na dimenze, špatný fyzický stav a nevyhovující krytí potrubí je nutná rekonstrukce 
vodovodních řadů z cca 50%. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Děčín (16 km), 40% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 10% obyvatel 
má septiky s přepadem vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0038 Těchlovice 
  .0038.01 Těchlovice 
 

identifikační číslo obce  016541 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Těchlovice – návrh z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. 

Šantrůček, Ústí n. L., Masarykova 61 
7. Provozní řád vodovodu Těchlovice, Přední Lhota a Zadní Lhota z roku 1980 
8. Provozní řád vodovodu Babětín z roku 1975 
9. Provozní řád vodovodu Přerov 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Těchlovice leží jižně od Děčína na pravém břehu Labe, v nadmořských výškách 
135,00 - 180,00 m n.m. Jedná se o obec do 440 trvale žijících obyvatel a 41 rekreačními 
objekty. Zástavba převážně rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél 
místních komunikací. Obcí protéká řeka Labe, Těchlovický potok a jižně od obce tři potoky 
místní. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma 
Weiss, Mírové nám. Děčín – těžba čediče (15 zaměstnanců). 
Nepředpokládá se rozvoj obce. 
Součástí obce Těchlovice jsou části Babětín, Přední Lhota, Zadní Lhota a Přerov. Jedná se 
o části obce od 10 do 100 trvale žijících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Těchlovice je zásobována z několika místních vodovodů. Jsou to vodovody:           
                       Těchlovice-Přední Lhota (M-DC.053)  
  Přerov (M-DC.054) 
  Babětín (M-DC.055)  
  Zadní Lhota (M-DC.056)  
Vodovod Těchlovice-Přední Lhota (M-DC.053) je zásobován ze dvou zdrojů. Pramenní jímky 
v Koutech z které je voda svedena do VDJ Těchlovice 2x 25 m3 (211,62/209,62 m n.m.) a 
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odtud gravitačním potrubím DN 80 do obce. Voda z prameniště (zářez a vrtaná studna) 
Přední Lhota je svedena do VDJ Přední Lhota 50 m3 (195,95/192,95 m n.m.) a potrubím DN 
80 do místní části obce přední Lhota a dále do Těchlovic. 
Dalším prameništěm je zářez v Zadní Lhotě, který je ukončen ve VDJ Zadní Lhota 5 m3 
(262,72/262,12 m n.m.) a potrubím DN 60 do místní části obce Zadní Lhota  a dále do 
Těchlovic. Na řadu mezi Těchlovicemi a Zadní Lhotou je osazeno šoupě, které je trvale 
zavřeno, takže vodovod v Zadní Lhotě funguje jako samostatný (M-DC.056).  
Samostatný vodovod má část Babětín (M-DC.055) se dvěma tlakovými pásmy. Voda z vrtu 
je přivedena do VDJ Dolní – N.T.P. 10 m3 (270,13/268,50 m n.m.) a potrubím DN 50 do 
obce. Vyšší pásmo má vlastní prameniště s VDJ Horní – V.T.P. 50 m3 (310,59/307,86) a 
potrubím DN 50 do obce. V letních měsících není dostatečný tlak vody. 
Dalším samostatným vodovodem je zásobována část Přerov (M-DC.054). Voda z pramenní 
jímky je svedena do VDJ Přerov 5 m3 (185,20/184,15 m n.m) a odtud do obce. 
V současné době je místními vodovody zásobováno 97% obyvatel. Rozvodné i přívodní  
řady  v délce cca 10 km jsou dožité a většina vodojemů potřebuje opravu.  
Vodovody jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovodní řady včetně vodojemů z let 1899 - 1929 jsou dožité a vyžadují rekonstrukce a 
zkapacitnění. Obec upozorňuje na dlouhodobě trvající problémy v zásobování pitnou vodou  
a nutnost rychlého řešení.   
Navrhuje se postupná rekonstrukce a dostavba vodovodů Těchlovice:  
Vodovod Těchlovice –Přední Lhota, z roku  1899 s částečnou rekonstrukcí v roce 1968 je 
dnes již v havarijním stavu. Dostavba a zkapacitnění potrubí v dl. 2,9 km,  oprava vodojemů 
VDJ Těchlovice 50m3 a VDJ Přední Lhota 50m3. Rekonstrukce rozvodných řadů DN 32-80 
v délce 4,0 km. Připojeno 358 trvale bydlících obyvatel. 
Vodovod Babětín z roku 1907, dnes v havarijním stavu. Rekonstrukce řadů v délce 1,4 km a 
oprava vodojemů pro N.T.P. VDJ 10 m3 a pro V.T.P.  VDJ 50 m3. Připojeno 35 trvale 
bydlících obyvatel. 
Vodovod Zadní Lhota z roku 1929, dnes v havarijním stavu. Rekonstrukce řadů v délce 1,2 
km a oprava vodojemu VDJ 5 m3. Připojeno 23 trvale bydlících obyvatel. 
Vodovod Přerov z roku1904, dnes v havarijním stavu. Rekonstrukce řadů v délce 0,9 km a 
oprava vodojemu VDJ 5 m3. Připojeno 10 trvale bydlících obyvatel. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 27% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Děčín (8 km), 53% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 20% obyvatel má 
septiky s přepadem do vsakování. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se v současné době uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.  
V  částech obce Babětín, Zadní Lhota a Přerov se i v budoucnu navrhuje individuální 
likvidování splaškových vod (cca 20% obyvatel).  
V Těchlovicích se předpokládá, po roce 2015, vybudování ČOV pro 450 EO a stoky DN 300 
v délce 1,6 km (cca 80%). 
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 CZ042.3502.4202.0039 Valkeřice 
  .0039.01 Valkeřice 
 .0039.02  Sluková 
 

identifikační číslo obce  017662 
identifikační číslo obce  017661 

kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu, obec Valkeřice 
4. Pohovor s provozovatelem – Petr Choura, Velké Březno, Děčínská 181 
5. Urbanistická studie Valkeřice z roku 1993, zpracovatel Urbanistický atelier, Ústí n. L., 

Klíšská 940 
6. Provozní řád vodovodu Valkeřice z roku 1990 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Valkeřice leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 280,00 – 504,00 m n. 
m. Jedná se o obec do 410 trvale žijících obyvatel s 123 rekreačními objekty. Zástavba je 
rozptýlená podél místních komunikací a Valkeřického potoka, venkovského charakteru, 
zástavbou rodinnými domy. Obcí dále protékají tři místní potoky, z toho jeden se nachází 
jižně od obce. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. 
Součástí Valkeřic je místní část Sluková, kterou protéká Merboltický potok. Osada je v 
současné době neobydlená. 
Rozvoj obce se nepředpokládá.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Valkeřice jsou zásobeny z místního vodovodu Valkeřice (M-DC.024) z pěti samostatných 
zdrojů s akumulací pro jednotlivá tlaková pásma. 
1. Z pramenní jímky potrubím DN 90 do VDJ Za Kupcem 6 m3 (H-321,70 m n.m.) a potrubím 
6/4“ do části obce. 
2. Ze dvou pramenních jímek do sběrné jímky odtud potrubím 2“ do VDJ Za MNV 40 m3 (H-
447,37 m n.m.) a potrubím DN 100 do části obce 
3. Ze tří pramenních jímek přímo do VDJ Za kostelem 2x 15 m3 (H-463,23 m n.m.) a dále 
potrubím 2“ do části obce 
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4. Z pramenní jímky potrubím 6/4“ do VDJ Za školou 20 m3 (H-371,76 m n.m.) a potrubím 
6/4“ do části obce. 
5. Z pramenní jímky kameninovým potrubím DN 50 mm do VDJ Za Urbanem 5 m3 (H-387,68 
m n.m.) a potrubím 6/4“ do části obce. 
V současné době je zásobováno pitnou vodu 71% trvale bydlících obyvatel. Ostatní 
obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. 
Vodovod je v majetku obce Valkeřice a jeho provozovatelem je firma P. Choura – Velké 
Březno. 

××××× 

Vzhledem ke stáří vodovodu a nevyhovujícím profilům je nutná postupná rekonstrukce sítí 
DN 32 – DN 80 v délce cca 5100 m. Ve výhledu, po roce 2015, lze předpokládat požadavek 
na dostavbu vodovodu pro cca 120 trvale žijících obyvatel s novou zástavbou a posílením 
vodního zdroje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Děčín (20 km), 44% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 6% obyvatel má 
domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0040 Velká Bukovina 
  .0040.01 Velká Bukovina  
 

identifikační číslo obce  017827 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Velká Bukovina z roku 2000, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle 

s.r.o., Praha 10, Madridská 26 
7. Provozní řád vodovodu V. Bukovina, M. Bukovina, Karlovka z roku 1974 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velká Bukovina leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 302,00 - 375,00 
m n.m. Jedná se o obec do 280 trvale žijících obyvatel a 13 rekreačními objekty. Na katastru 
obce pramení Vrbový a Bukovínský potok, který protéká zástavbou obce a je pravobřežním 
přítokem Vrbového potoka. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je 
rozptýlená podél místní komunikace a Bukovínského potoka. V obci se nacházejí dva 
rybníky a ze severní části obce přitéká místní potok, který ústí do Bukovínského potoka. 
Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci jsou dvě požární nádrže. 
Jedna u zemědělského závodu a jedna u bytovek, obě nádrže jsou napájeny z pramenů. 
Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velká Bukovina je zásobena z místního vodovodu Velká Bukovina (M-DC.061), který 
dále zásobuje část obce Malá Bukovina a Karlovka.  
Voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Velká Bukovina 50 m3 (332,52 m n.m.) u kterého 
je ČS Velká Bukovina pro čerpání vody výtlačným řadem DN 100 do VDJ Malá Bukovina 
(428,00 m n.m.) a AT stanice pro dopravu vody potrubím DN 100 do vysokého tlakového 
pásma Velké Bukoviny. Z VDJ Malá Bukovina 2x100 m3 je voda dopravována pro Karlovku a 
dále přes AT stanici u vodojemu Malá Bukovina  potrubím DN 100 pro obec Malá Bukovina a 
rovněž potrubím DN 100 do rozvodné sítě nízkého tlakového pásma obce Velká Bukovina. 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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 je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Stávající rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci cca z 25%. V oblasti je plánována přeložka 
komunikace I/13 ve dvou variantách. V případě výstavby komunikace přes stávající vodní 
zdroj bude nutné zajistit pro místní vodovod M-DC.061 náhradní zásobování pitnou vodou, 
které je v současné době vyhovující.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Česká Kamenice (13 km), 20% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 10% 
obyvatel má septiky s odtokem vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0040 Velká Bukovina 
  .0040.02 Karlovka 
 

identifikační číslo obce  017826 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Velká Bukovina z roku 2000, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle 

s.r.o., Praha 10, Madridská 26 
7. Provozní řád vodovodu V. Bukovina, M. Bukovina, Karlovka z roku 1974 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velká Bukovina – Karlovka leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských 
výškách 360,00 - 386,00 m n.m. Jedná se o obec s 20 trvale žijícími obyvateli a 12 
rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél 
místních komunikací. V obci pramení bezejmenný přítok Bystré. Severně od obce protéká 
Vrbový potok, na kterém je vybudována soustava čtyř betonových nádrží, na západním okraji 
katastru se nachází Velký a Malý rybník. Území náleží do povodí Labe a CHKO České 
středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Karlovka je zásobena z místního vodovodu Velká Bukovina (M-DC.061.3). Z VDJ Malá 
Bukovina 2x 100 m3 (428,00 m n.m.) je potrubím DN 100 přivedena voda do obce. Na 
vodovod je napojeno 100% obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Stávající rozvodná síť je stará a vyžaduje celkovou rekonstrukci. V oblasti je plánována 
přeložka komunikace I/13 ve dvou variantách. V případě výstavby komunikace přes vodní 
zdroj bude nutné zajistit pro místní vodovod M-DC.061 náhradní zásobování pitnou vodou, 
které je v současné době vyhovující.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 80% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Česká Kamenice (12 km), 15% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 5% 
obyvatel má septiky s odtokem vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0040 Velká Bukovina 
  .0040.03 Malá Bukovina 
 

identifikační číslo obce  009003 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Velká Bukovina z roku 2000, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle 

s.r.o., Praha 10, Madridská 26 
7. Provozní řád vodovodu V. Bukovina, M. Bukovina, Karlovka z roku 1974 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Velká Bukovina – Malá Bukovina leží jihovýchodně od Děčína, v 
nadmořských výškách 396,00 - 422,00 m n.m. Jedná se o obec do 120 trvale žijících 
obyvatel a 11 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je 
poměrně soustředěná podél místních komunikací a místního potoka. V obci se nachází 
kaskáda 3 rybníků v pramení oblasti místního potoka. Území náleží do povodí Labe a CHKO 
České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malá Bukovina je zásobena z místního vodovodu Velká Bukovina (M-DC061.2). Z VDJ 
Malá Bukovina 2x 100 m3 (428,00 m n.m.) přes AT stanici potrubím DN 100 do obce. Na 
vodovod je napojeno 88% obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Stávající rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci cca z 25%. 
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V oblasti je plánována přeložka komunikace I/13 ve dvou variantách. V případě výstavby 
komunikace přes vodní zdroj bude nutné zajistit nové zásobování pitnou vodou, které je v 
současné době vyhovující.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Česká Kamenice (12 km), 30% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0041 Verneřice 
  .0041.01 Verneřice 
 .0041.06 Rytířov 
 

identifikační číslo obce  018014 
identifikační číslo obce  018013 

kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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 Verneřice z roku 1999, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle s.r.o., 

Praha 10, Madridská 26 
8. Provozní řád vodovodu Verneřice, Mukařov z roku 1980 
9. Provozní řád vodovodu Rytířov z roku 1980 
10. Kanalizační řád Verneřice - ČOV z roku 1999 
11. Kanalizační řád Verneřice z roku 1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Verneřice, Rytířov leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 474,00 - 502,00 m 
n.m. Jedná se o obec do 850 trvale žijících obyvatel a 61 rekreačními objekty. Zástavba 
rodinnými domky venkovského charakteru a panelovými domy v centru obce je soustředěná, 
po okrajích rozptýlená podél místní komunikace a Bobřího potoka. Ze severní a jižní části 
obce se do Bobřího potoka vlévají dva místní potoky. Na katastru obce Verneřice se 
nacházejí tři rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má 
sídlo firma Agrokomplex s.r.o.,– zemědělská výroba (cca 40 zaměstnanců), KART s.r.o. – 
průmyslová výroba (cca 42 zam.), KOVOS družstvo Teplice – kovovýroba (cca 70 zam.). 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obcí, pouze zvýšený zájem o rekreační využití. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Verneřice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Verneřice – Mukařov 
(SK – DC.003.1) a část obce Rytířov místním vodovodem (M-DC.057).  
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Skupinový vodovod Verneřice – Mukařov byl vybudován v roce 1965, vnitřní síť obce 
budována od roku 1930 z potrubí DN 80-125. Voda ze dvou štol svedena do čerpací stanice, 
odkud je čerpána jednak do VDJ Verneřice starý 250 m3 + nový 500 m3 (537,50/533,50 m 
n.m.) a jednak do VDJ Mukařov (588,50/584,50 m n.m.) - mimo okres Děčín, zásobuje obec 
Mukařov, která patří do okresu Litoměřice. Z VDJ Verneřice je voda vedena potrubím DN 80 
do obce. Kvalita i množství dodávané vody vyhovuje. Na vodovod je napojeno 82% obyvatel. 
Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. 
V Rytířově je voda z pramenní jímky svedena do VDJ Rytířov 50 m3 (519,73/516,73 m n.m.) 
a odtud potrubím DN 80 do obce. 
Vodovody jsou v majetku obce a provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.  

××××× 

Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 30% sítí. Ve výhledu, po roce 2015, lze 
předpokládat požadavek na dostavbu vodovodu pro cca 150 trvale žijících obyvatel a novou 
zástavbu v délce rozvodných řadů cca 0,9 km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 Verneřice jsou v současné době vybudovány dva kanalizační systémy. Panelové 
domy včetně kotelny ve středu obce jsou odkanalizovány oddílnou splaškovou kanalizací (K-
DC.051.S.C) zakončenou mechanicko-biologickou ČOV typu VHS I. Kanalizace je v celé 
délce gravitační a je na ní napojeno 42% obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny 
do Bobřího potoka.  
Majitelem kanalizace je obec a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Část obce je odkanalizována jednotnou kanalizací (K-DC.050-J.N) se systémem 4 
samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty zaústěnými do Bobřího 
potoka. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích, kanalizace je gravitační. Na kanalizaci 
jsou napojeni obyvatelé obce, místní kulturní dům s kinem, obecní úřad, jídelna, škola a 
drobné provozovny – 20%. 10% obyvatel má septiky  s odtokem vsakováním, 28% obyvatel 
má odtokové jímky s vyvážením na ČOV Verneřice. 
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Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice  
Rozhodnutí o vypouštění : 
Č.j.: ŽP 1386/96/97/235/Hal, vydal OÚ Děčín RŽP 
Platné povolení k vypouštění vydáno : 10.4. 1997 
Platí od 4/1997 do 4/2007 
Limity: 300 EO, Q = 21 097 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

pH 

p m p m p m p m m p m p  
- - - 55 - 40  40 - - - - 6-9 

 
Projektované parametry :  
EO 300 
Q = 0,67 l/s = 21 129 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 311 mg/l 
  
Skutečné parametry : 
EO 238 
Q = 0,80 l/s = 25 300 m3/rok 
Přítok:  CHSK = 424 mg/l 
  BSK5 = 206 mg/l 
  NL = 193 mg/l 
Odtok:  CHSK = 100 mg/l 
  BSK5 = 34 mg/l 
  NL = 29 mg/l 
Způsob stabilizace kalu : dlouhodobá aktivace 
Produkce stabilizovaného kalu: 460m3/rok = 5 t/rok.  

××××× 

Provozovaná ČOV Verneřice slouží jako lokální, lze na ní napojit další obyvatele z blízkého 
okolí. Výstavba kanalizace DN 300 v délce 0,8 km.  
Stávající ČOV sloužící hlavně pro sídliště, by měla být výhledově nahrazena centrální ČOV 
Verneřice. Byla zpracována studie na umístění ČOV 1000EO pro obec Verneřice v k.ú. 
Loučky, kdy by došlo k vybudování gravitačního, splaškového, kanalizačního sběrače v dl. 
cca 3,0 km s přepojením stávajících výustí a zrušení lokální ČOV pro sídliště. Obec 
Verneřice upozorňuje na potřebu rychlého řešení pro centrální odkanalizování obce 
vzhledem rostoucího zájmu o rekonstrukce a výstavbu nových objektů pro organizace, 
rodinné bydlení i rekreaci. Dostavba kanalizační sítě a centrální ČOV umožní celkové 
napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 95% obyvatel. U zbývajících cca 5% 
obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.  
 
 V Rytířově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
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 CZ042.3502.4202.0041 Verneřice 
  .0041.02 Čáslav 
 

identifikační číslo obce  018009 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Verneřice z roku 1999, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle s.r.o., 

Praha 10, Madridská 26 
7. Provozní řád vodovodu Čáslav 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Verneřice – Čáslav leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 532,00 - 
554,00 m n.m. Jedná se o obec s 1 trvale žijícím obyvatelem a 12 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je ve středu obce soustředěná, po 
okrajích rozptýlená. Severně od obce protékají dva místní potoky a ve středu obce je požární 
nádrž. Území náleží do povodí Bobřího potoka a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Čáslav je zásobena z místního vodovodu Čáslav (M-DC 058). Voda z prameniště 0,10 
l/s je svedena do VDJ 20 m3 Čáslav (550,73/549,53 m n.m.) a odtud potrubím  DN 6/4“do 
obce. Na vodovod je napojen 1 trvale bydlící obyvatel a 100% přechodně bydlících obyvatel. 
Vodovodní síť je převážně z oceli ve stavu vyžadujícím rekonstrukci.  
Vodovod je v majetku obce a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, ale ve velmi špatném stavu a vyžaduje 
celkovou rekonstrukci včetně zdroje. Staré vodovodní potrubí potřebuje výměnu v celé délce, 
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to je cca 400 m. Nutno zajistit rekonstrukci zdroje a oplocení OP VZ 1. stupně z důvodu 
hygienického zabezpečení zdroje (pastviny). Obec Verneřice upozorňuje na špatný stav 
vodovodních řadů a na nedostatek pitné vody v letních měsících, kdy je v obci značný počet 
rekreantů. Rekonstrukce vodovodu je navržena na rok 2006. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 90% splaškových vod je odváděno do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (24 km), 10% do septiků s odtokem do 
vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních 
vodotečí nebo vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0041 Verneřice 
  .0041.03 Loučky 
 

identifikační číslo obce  018010 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie obce Verneřice z roku 1999, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle s.r.o., 

Praha 10, Madridská 26 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Verneřice – Loučky leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 442,00 - 
474,00 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel a 41 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a 
Bobřího potoka, do kterého jsou zaústěny dva místní potoky. Území náleží do povodí Labe a 
CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Loučky jsou bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně pomocí studní. 

××××× 

Obec je možno napojit na vodovodní síť Verneřic prodloužením řadu DN 100 v délce cca 1,7 
km s nutnou redukcí tlaku. Obec Verneřice má velký zájem o výstavbu vodovodní sítě 
s ohledem na plánovanou výstavbu nových rodinných domků i rekreačních objektů. 
Vzhledem velikosti části obce Loučky a nutnosti řešit rekonstrukce stávajících vodovodů 
v ostatních částech obce je výstavba vodovodu v Loučkách navržena po roce 2015.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných 
a 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 kanalizační síť. 80% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na 
ČOV Děčín (26 km) a 20% má septiky s odtokem do vodoteče. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0041 Verneřice 
  .0041.04 Příbram 
 

identifikační číslo obce  018011 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Provozní řád vodovodu Příbram z roku 1980 
7. Urbanistická studie obce Verneřice z roku 1999, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle s.r.o., 

Praha 10, Madridská 26 
8. Provozní řád vodovodu Příbram z roku 1980 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Verneřice – Příbram leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 522,00 - 
600,00 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel a 31 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a 
Bobřího potoka, do kterého je zaústěn místní potok. Ve středu obce je požární nádrž. Území 
náleží do povodí Bobřího potoka a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma PM 
Kamenický Šenov s.r.o., Příbramská 287 – zemědělská výroba (cca 15 zaměstnanců) a 
České radiokomunikace, vysílač Buková hora (cca 11 zam.) Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Příbram je zásobena z místního vodovodu Příbram (M-DC.059). Voda z prameniště 
0,15 l/s je svedena do VDJ 20 m3 Příbram (574,99/573,24 m n.m.) a odtud potrubím DN 6/4“ 
do obce. Na vodovod je napojeno 62% obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 
376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni 
individuálně ze studní. 
Vodovod je v majetku obce a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Vysílač Buková hora má vlastní vodovod i vlastní zdroj vody. 
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××××× 

Dostavba vodovodu z potrubí DN 80 v délce 500 m. Rekonstrukce stávající vodovodní sítě v 
délce 640 m. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena 
stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 40% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením 
na ČOV Děčín (22 km), 40% obyvatel má septiky s odtokem do vododteče a 20% má septiky 
s vsakováním.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. 
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 CZ042.3502.4202.0041 Verneřice 
  .0041.05 Rychnov 
 

identifikační číslo obce  018012 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie obce Verneřice z roku 1999, zpracovatel Kadlec K.K. Nusle s.r.o., 

Praha 10, Madridská 26 
7. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Děčín – 

statistické výkazy 
8. Provozní řád vodovodu Rychnov z roku 1980 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Verneřice – Rychnov leží jižně od Děčína v nadmořských výškách 520,00 - 
610,00 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel a 62 rekreačními objekty. 
Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a 
Rychnovského potoka, který se vlévá do Labe. Na východním okraji obce se nachází 
Merboltický potok, který teče na opačnou stranu a vlévá se do Ploučnice. Území náleží do 
povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Agrokomplex s.r.o., 
Příbramská 278 – zemědělská výroba (cca 15 zaměstnanců). Předpokládá se že do r. 2015 
bude počet obyvatel i rekreantů mírně stoupat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Rychnov je zásobena z místního vodovodu Rychnov  (M-DC.060). Voda z prameniště 
0,10 l/s je svedena do VDJ 30 m3 Rychnov (626,22 m n.m.-HŘ.) a odtud potrubím DN 50 do 
obce. Na vodovod je napojeno 38% obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 
376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti. 
Vodovod je v majetku obce Verneřice a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Teplice. 
Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. 
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Rekonstrukce stávající sítě cca 200 m. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude 
provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu. V obci je 
dlouhodobý nedostatek pitné vody. Stávající vodovod vyžaduje rozšíření o nový zdroj a pak 
bude možná i dostavba vodovodní sítě na celou zástavbu z potrubí DN80 v délce 1,2 km.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejné využití. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudovaná kanalizační síť. 15% obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody 
přímo do vodoteče, 30% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Verneřice, 40% 
obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 15% má septiky se vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém 
kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. 
Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků 
s doplněním o dočišťovací stupeň. Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren 
odpadních vod u nemovitostí, které v současné době vypouští splaškové vody přímo do 
vodoteč (cca 4 ks DČOV). 
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 CZ042.3502.4202.0042 Veselé 
  .0042.01 Veselé 
 .0042.02  Veselíčko 1. díl 
 

identifikační číslo obce  018061 
identifikační číslo obce  018062 

kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. Pohovor s provozovatelem. 
4. Urbanistická studie obce Veselé – návrh z roku 1997, zpracovatel SAUL s.r.o., U 

Domoviny 491/1, Liberec 4 
5. Údaje provozovatele vodovodu, obec Veselé 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Veselé - Veselíčko leží východně od Děčína v nadmořských výškách 
262,00 - 310,00 m n.m., Veselíčko až 332,00 m n.m. Jedná se o obec do 270 trvale žijících 
obyvatel s 41 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je 
rozptýlená podél místní komunikace a říčky Bystrá, do které se vlévá jeden místní potok ve 
Veselém a jeden místní potok východně od Veselíčka. Území náleží do povodí Labe, CHKO 
České středohoří. Na severozápadním okraji obce probíhá hranice mezi CHKO České 
Středohoří a CHKO Labské pískovce s CHOPAV Severočeská křída. V obci Veselé je 
několik drobných provozoven. Ve Veselíčku je chov koní. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Veselé je zásobena ze skupinového vodovodu Veselé - Markvartice (SK-DC.004). 
Vodovodem (SK-DC.004.1), který je provozován jako místní ve dvou tlakových pásmech. 
Hlavní zdroj pitné vody je z vrtu v areálu Agrostavu Q = 3 l/s s uvedením do provozu v roce 
2000. U vrtu je stávající ÚV Veselé s kapacitou 4 l/s a ČS 1,5 l/s s dopravní výškou 90 m. 
Odkud je voda čerpána výtlačným potrubím PVC 90 do VDJ Horní H.T.P. 50 m3 (299,40 m 
n.m./ 297,40 m n.m) z roku 1968 a řadem DN 150 přivedena do obce. Dalším zdrojem je 
voda z prameniště Q = 0,6 l/s Pod Strážným vrchem, která je svedena do VDJ Dolní u ČS 
D.T.P. –20 m3 (271,02/268,92 m n.m.). Z VDJ 20 m3 je jednak voda dále čerpána výtlačným 
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potrubím ocel 2“ do VDJ Horní Q = 0,7 l/s  a jednak gravitačně potrubím do dolního 
tlakového pásma obce. Ve výhledu se uvažuje čerpání od tohoto vodojemu do HTP zrušit.  
Na vodovod je napojeno 78% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze 
studní. 
Z vodovodního systému obce Veselé je možné rovněž zásobovat obec Markvartice přes 
vodoměrnou šachtu (využíváno v době sucha). Ze zásobovací sítě je rovněž vedena 
odbočka vodovodu do VDJ U lesa a dále pro obec Kamenická Nová Víska (v současné době 
se nevyužívá, uzavřeno sekčním šoupětem). 
Vodovod je v majetku a provozu obce Veselé. 
Veselíčko je bez veřejné vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí 
studní. 

××××× 

Původní vodovod byl v obci vybudován v roce 1968, nový zdroj-vrt s čerpáním vody do 
vodojemu HTP byl uveden do provozu v roce 2000. Obec Veselé má zájem na připojení 
dalších obyvatel. Předpokládá se dostavba vodovodu  z potrubí DN 100 v délce 1,9 km, DN 
80 a DN 60 v délce 0,9 km. Ve Veselíčku se i nadále předpokládá individuální zásobení 
pitnou vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, 
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné 
vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z 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 kanalizační síť. 1,5% obyvatel vypouští nečištěné splaškové vody 
přímo do vodoteče, 74,5% obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče, 20% obyvatel 
má septiky s vsakováním. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány. 

××××× 
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Obec Veselé připravuje výstavbou kanalizace a ČOV ve středu obce, kde je zástavba 
poměrně soustředěná (70% obyvatel). Kanalizace  z potrubí DN 300 v délce 1,5 km a ČOV 
pro 200 EO. Doporučená doba výstavby po roce 2015. Zbývající část obyvatel (cca 30% 
obyvatel) bude i nadále využívat individuální likvidování splaškových vod. Pomocí 
bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, domovních čistíren 
odpadních vod, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 
Odkanalizování navrhované v ÚS s odvedením odpadních vod na ČOV Dolní Habartice není 
vzhledem ekonomické náročnosti reálné. 
Ve Veselíčku se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 


