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 CZ042.3506.4205.0087 Bohušovice nad Ohří 
  .0087.01 Bohušovice nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  000666 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán Bohušovice nad Ohří z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. B. Šantrůček 
8. Provozní řád ČOV Bohušovice nad Ohří 
9. Bohušovice nad Ohří – zkapacitnění kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, 

a.s., DÚR, 08/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Bohušovice nad Ohří leží v otevřené krajině jižně od Litoměřic na levém břehu Ohře. Jedná 
se o městečko s 2240 trvale žijícími obyvateli, s penzionem s 13 lůžky. Zástavba je poměrně 
soustředěná z rodinných domků a panelových domů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
148 – 157 m n. m a její území spadá do Přírodního parku Dolní Poohří. Území náleží do 
povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře, nachází se zde celkem 5 vodních nádrží. Výrazný 
rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst obyvatel. V současné době je připravena 
výstavba celkem 60 bytů. Ve městě je pracovní příležitost ve službách, drobných  provozech 
a v  závodech: 
ZOPOS – výroba krmných směsí, sklad obilí  
TOROKO – zelenina a ovoce 
KONUS – výroba hořčice 
autoservis  
zemědělská prvovýroba  
Dále v Bohušovických mlékárnách, které jsou na katastrálním území Brňany. 
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Bohušovice nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-
SK.LT.001.8), provozní části Litoměřice–jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, 
Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, 
Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního 
tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Původní hlavní zásobní 
řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále 
pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. 
Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 
200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes 
Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.  
V Bohušovicích nad Ohří je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s připojením 95 % 
obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
 
Podstatný podíl odběru pitné vody činí MLÉKÁRNY BOHUŠOVICE (cca 600 m3/den). Závod 
má vybudovanou vlastní akumulaci 700 m3, kterou vyrovnává nerovnosti odběrů.  
 
Vlastní užitkové vodovody s odběrem vody z řeky Ohře má závod ZEPOS Bohušovice a 
Mlékárny Bohušovice (Brňany). 

××××× 

Systém zásobení Bohušovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 

V Bohušovicích nad Ohří je vybudovaná síť jednotné kanalizace (K-LT.003-J.C) z 
betonových, PVC trub DN 300 – 1000 a z trub neurčeného profilu, která odvádí odpadní 
vody na ČOV Bohušovice. Stoková síť řeší odkanalizování a likvidaci splašků z téměř celé 
obce (88 %) a je gravitační. U závodu Sdružení zemědělců a pod bývalým pivovarem jsou 
dvě povodí odkanalizovaná samostatně do čerpacích stanic splašků a odtud přečerpávána 
do kanalizační sítě hlavního povodí. Výtlačný řad z čerpací stanice u závodu Sdružení 
zemědělců je DN 200, z kameninových trub hrdlových, výtlačný řad z čerpací stanice pod 
bývalým pivovarem je DN 100, z PVC trub. Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Individuelně jsou likvidovány 
odpadní vody v septicích (10 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v 
bezodtokových jímkách (2 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Bohušovice nad Ohří do 
recipientu Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím 
Okresní úřad v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství, dne 12.1.2004, 
pod čj. ŽP/4394/03-Ba: 
Q = 230 000 m3/r 
CHSK = 60 mg/l 
BSK5 = 20 mg/l 
NL = 25 mg/l 
N-NH4 = 15 mg/l 
Platnost rozhodnutí do 12/2012. 
Projektované parametry: 
EO 2070 
Q = 7,86 l/s = 247 873 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 182 mg/l 
  NL = 207 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 18,3 mg/l 
  NL = 20,7 mg/l 
Skutečné parametry: 
EO 1669 
Q = 6,3 l/s = 198 324 m3/r 
Přítok:  CHSK = 412 mg/l 
  BSK5 = 184 mg/l 
  NL = 186 mg/l 
Odtok:  CHSK = 29 mg/l 
  BSK5 = 5 mg/l 
  NL = 8,0 mg/l 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 679 m3/den a BSK5 = 
124,2 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez 
primární sedimentace. Jedná se o čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační příkop. 
Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizací přes přívalovou komoru (čerpací stanici 
dešťových vod) na mechanický stupeň čistírny. V přívalové komoře jsou osazeny ručně 
stírané česle šířky 60 cm na přítoku splaškových vod do čistírny a česle na přítoku 
přívalových dešťových vod v šířce 10 m. Součástí tohoto objektu je i podélný lapák písku o 
rozměrech 80 x 130 cm.  
Přečerpávání dešťových vod do odtoku zajišťují čtyři čerpadla SSK o výkonu Q = 300 l/s. 
Odpadní vody se předčišťují na ručně stíraných česlích se světlostí mezi česlicemi 3 cm a ve 
vertikálním lapáku písku LPV 800. 
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Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na první část biologického stupně čistírny, 
kterou tvoří oxidační příkop. Provzdušňování aktivační směsi a její pohyb v nádrži zajišťují 
čtyři aerační válce (v současnosti jsou v provozu pouze dva). Směs odpadní vody a 
aktivovaného kalu se odvádí přes regulační šachtu do dvojice vertikálních dosazovacích 
nádrží 6 x 6 m, které slouží k separaci kalu.  
Část kalu se vrací z dosazovací nádrže zpět do oxidačního příkopu a přebytek se 
přečerpává do kalového sila, které slouží k zahuštění a skladování kalu. Zahuštěný kal se 
odváží k odvodnění na ČOV Litoměřice. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný Venturiho žlab do Ohře. 
Vlastní kanalizaci s čištěním odpadních vod má firma ZEPOS a Bohušovická mlékárna. ČOV 
mlékárny byla v devadesátých letech rekonstruována, její max. denní průtok je 576 m3. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do 
recipientů.  

××××× 

V Bohušovicích nad Ohří je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z 
kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,570 km, čímž 
budou odkanalizováni všichni obyvatelé. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a 
výtlačný řad DN 80 délky 60 m. 
Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení 
stávajících septiků. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
Současně s dostavbou kanalizace bude nutno provést rekonstrukci čistírny odpadních vod. 
Rekonstrukce čistírny spočívá ve změně způsobu provzdušňování aktivační směsi v 
oxidačním příkopu. Stávající aerační válce budou nahrazeny jemnobublinnými aeračními 
elementy, dodávku vzduchu pro elementy budou zajišťovat nově instalovaná dmychadla. 
 
V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební řízení, která řeší zkapacitnění 
přívodní stoky A v celkové délce 271 m (nově položeno 251m DN 900 a 20 m DN 1200) na 
ČOV a technologické úpravy na ČOV: 
 Výměnu strojně stíraných česlí 
 Nový návrh těžení písku z prostoru před česlemi 
 Rekonstrukci elektroinstalace 
 Zkapacitnění čerpací stanice 
  
 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
 
 



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

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

 

 CZ042.3506.4205.0087 Bohušovice nad Ohří 
  .0087.02 Hrdly 
 

identifikační číslo obce  004808 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Bohušovice nad Ohří - Hrdly leží  jižně od Terezína na pravém břehu Ohře. 
Trvale zde žije do 300 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, 
bez objektů na rekreační bydlení. Je zde integrovaná střední škola pro 400 žáků, závod 
SEMPRA a drobné provozovny. Rozkládá se v nadmořské výšce 149 – 164 m n. m. Území 
náleží do povodí řeky Ohře, která protéká 0,8 km od obce. Obec je bez recipientu, jsou zde 
meliorační kanály, v šlechtitelské stanici se nachází vodní nádrž. Svým územím Hrdly 
zasahují do CHOPAV Severočeská křída, zasahuje do přírodního parku Dolní Poohří. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V místní části obce Bohušovice nad Ohří - Hrdlech byl v minulosti pouze lokální vodovod. 
Prameniště a věžový vodojem jsou situovány jižně obce a dnes jsou mimo provoz. V 
současné době jsou Hrdly napojeny na  skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.14), 
vlastním zásobním řadem DN 150. Skupinový vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, 
Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, 
Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního 
tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Pro zlepšení tlakových 
poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu 
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Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a 
Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.  
Řad pro Hrdly odbočuje z nového řadu DN 200 v Trávčicích. V Hrdlech je vybudovaná 
kompletní zásobní síť v celé obci s napojením 79 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s. 
Ze zásobní sítě Hrdel odbočuje zásobní vodovod pro Dolánky. 

××××× 

Systém zásobení Bohušovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Starý systém se navrhuje využít pro zásobování požární vodou.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Systém odkanalizování místní části obce Bohušovice nad Ohří - Hrdel je kombinovaný, tj. 
částečně jednotná a částečně splašková kanalizace (K-LT.004.2-S.C). Šlechtitelská stanice 
a severní část obce včetně dvou třípodlažních obytných domů jsou odkanalizovány 
jednotnou kanalizací do čerpací jímky u tratě ČD. Z ní jsou odpadní vody čerpány výtlačným 
řadem z PVC trub DN 100 přímo do výtlačného řadu z PVC trub DN 100, vedoucího z hlavní 
pneumatické čerpací stanice do ČOV Travčice. Tato část obecní kanalizace pochází ze 
sedmdesátých let, gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300 a betonových trub DN 600, v 
mírném spádu, ale nezanešené a v dobrém stavu. Ve zbývající části obce byla v 1992 - 1994 
vybudována oddílná splašková kanalizace z PVC DN 300, odvádějící splaškové vody do 
hlavní pneumatické čerpací stanice. Z ní jsou splašky přečerpávány na ČOV Travčice, která 
je ve správě Severofruktu. Délka obou kanalizačních  sítí z profilů DN 300 a DN 600 je 1,673 
km.  
Na kanalizační sítě a čistírnu odpadních vod je napojeno 61 % trvale žijících obyvatel, od 
zbývajících 39 % obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v septicích, přepady ze septiků 
zasakují do terénu. 
Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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Areál vojenského útvaru (dnes integrovaná škola) je odkanalizován jednotnou kanalizací, 
která je v havarijním stavu (chybí poklopy na šachtách, šachty jsou zasypány). Tato 
kanalizace končí v primitivní čistírně, která je prakticky nefunkční. Z ní jsou odpadní vody 
vypouštěny do příkopu (místní vodoteče) vedoucího do Ohře. Kanalizace je majetkem České 
armády a jejím správcem je VUSS Litoměřice.  
Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně pomocí příkopů, 
struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části Bohušovice nad Ohří – Hrdly je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační 
sítě z  kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,150 km a 
po dobudování kanalizačních přípojek bude odkanalizována celá tato místní část. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
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 CZ042.3506.4205.0088 Brňany 
  .0088.01 Brňany 
 

identifikační číslo obce  000991 
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. Projekt pro stavební řízení, Brňany – splašková a dešťová kanalizace, ČS Brňany, výtlak 

na ČOV Bohušovice nad Ohří, Projekční kancelář Ing. Polerecký Miroslav, Mrázova 26, 
Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Brňany leží jižně od Litoměřic, na levém břehu řeky Ohře. Území obce spadá do 
přírodního parku Dolní Poohří. Jedná se o obec do 410 obyvatel, s 25 objekty rekreačního 
bydlení. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 150 - 154 m n.m., náleží do povodí Ohře, která zde protéká. Je 
zde požární nádrž a meliorační kanály. V obci je provozovna - Mlékárna Bohušovice a.s. a 
ACCOM Bohušovice, které se zabývají potravinářskou výrobou a obchodem 
s potravinářskými výrobky a firma PRIMAGRA, která se také zabývá obchodem 
s potravinářskými výrobky. Tato firma se nacházejí v k.ú. Brňany pouze částečně. Výrazný 
rozvoj obce se nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Brňany je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice z V. tlakového pásma 
(OZ-SK.LT.001.9). Zdrojem vody je vodojem oblastního vodovodu VDJ Zahořany 2 x 2000 
m3 přes vodojem Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14) a odtud potrubím DN 300 přes 
Litoměřice (V. tl. pásmo), DN 250 přes Želetice a potrubím DN 200 do Brňan. Zásobní síť 
pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 44 % trvale bydlících obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Brňan se nebude v budoucnosti měnit. 
 
V letech 2009-2010 je plánována dostavba rozvodného vodovodního řadu v délce 0,44 km a 
vodovodních přípojek v délce 0,12 km. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Brňany není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (52 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (48 %) jejichž přepady jsou 
vsakovány do terénu.  
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Brňany je již zahájena výstavba nové kanalizační sítě. S jejím dokončením se počítá 
v roce 2004. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,4 km bude vybudována z KG 
trub profilu DN 300. Zároveň probíhá výstavba dešťové kanalizace. 
Dále bude vybudována čerpací stanice splašků Brňany a odtud budou splaškové vody 
odváděny výtlačným řadem DN 100 délky 1,33 km na ČOV Bohušovice nad Ohří. Výtlak 
splašků je již stavebně povolen a nyní i realizován. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.  
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 CZ042.3506.4205.0089 Brozany nad Ohří 
  .0089.01 Brozany nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  001289 
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. 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Brozany nad Ohří leží jižně od Litoměřic na levém břehu Ohře. Jedná se o větší obec 
do 1000 trvale žijících obyvatel se 180 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a kempem 
až pro 180 rekreantů. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a 
vícepodlažních objektů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 152 – 186 m n.m. při 
mezinárodní silnici I/8 mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. Území náleží do povodí 
řeky Ohře. Obcí protéká Ohře, Mlýnský náhon a občasná vodoteč. Je zde rybník. Svým 
územím zasahuje částečně do CHOPAV Severočeská křída a Přírodního parku Dolní 
Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena 
plocha pro výstavbu 20 rodinných domů. Využití krajiny je hlavně zemědělské (areál 
zrušeného Cukrovaru Doksany, chmelařství, zelenina, obilí), v obci je firma Vlk – výroba 
plech. nádrží a drobné průmyslové provozovny, rekreace a pro využití ložiska cihlářské hlíny 
je plánovaná výstavba nové cihelny, která má mít vlastní ČOV. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Brozany nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-
SK.LT.001.10), konkrétně jeho provozní části Litoměřice – jih. Vodovod Litoměřice-jih 
zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové 
Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do 
vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Hlavní 
zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh 
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Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a 
Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní 
řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden 
je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.  
Do Brozan je prodloužen řad z Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem PVC 200, přes 
Brozany byl profil zvětšen na DN 250.  Dnes je napojeno 41 % trvale bydlících obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. Část obyvatel je zásobena z domovních studní. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj 
nekvalitní v parametrech dusičnany. 

××××× 

Systém zásobení Brozan se nebude v budoucnosti měnit. 
Je objednána DÚR (DATA TECHNIK Teplice, Ing. Havlata) na rozšíření vodovodní sítě pro 
novou zástavbu, která bude navržena v souběhu s kanalizací.  
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Brozany nad Ohří má novou splaškovou kanalizaci (K-LT.005.2-S.C), která se 
budovala v letech 1991 – 94. Stoky jsou provedeny z PVC trub DN 300, mají převážně mírný 
spád (většinou 0,5-0,6%). Je nutno periodicky proplachovat, aby nedocházelo k zanášení 
průtočného profilu. Na kanalizační síti jsou tři přečerpávací stanice a dva výtlačné řady PVC 
DN 150. Na tuto novou kanalizaci je dosud napojena pouze část trvale žijících obyvatel (38 
%). Kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Na základě průzkumu byla funkce některých stok dešťové kanalizace změněna pro odvádění 
pouze splaškových vod (severní část obce - lokalita Na dílcích). Jedná se o stoky DN 400 z 
TBH, DN 300 z kameninových trub hrdlových a z ocelových trub DN 300. 
Splaškové odpadní vody z obce Brozany nad Ohří jsou výtlačným řadem DN 150 z PVC a 
ocelových trub odváděny na ČOV zrušeného cukrovaru Doksany – viz Doksany. 
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V septicích je zachycováno 52 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel, zaústění 
přepadů je do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (8 %) odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
V prostoru lokality Na dílcích jsou 4 bytové jednotky patřící OSBD Litoměřice, které mají 
domovní čistírnu DČB 6,3 (2 %). Vyčištěné vody z ní jsou vypouštěny do dešťové kanalizace. 
Samostatně odkanalizováno do vlastní domovní čistírny je také nové zdravotní středisko. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Mlýnského náhonu.  
Autokemp slouží k ubytování v letním období, celoročně funguje pouze motorest. Kanalizace 
je splašková. K předčištění je využito septiků. Odpadní vody z autokempu jsou odváděny 
stokou z betonových trub DN 500 do Ohře. Objekt motorestu je odkanalizován samostatně – 
do Ohře. 
Ve velké části obce je dešťová kanalizace budovaná v průběhu sedmdesátých let. Je z 
kameninových a betonových trub DN 300 – 500, v dobrém stavu, funkční, vzhledem k malým 
spádům dochází v některých úsecích k jejímu zanášení. Tato stará původní kanalizace 
Brozan nad Ohří bude i nadále využívána pro odvedení dešťových vod a zůstane v majetku 
obce. 

××××× 

V obci Brozany nad Ohří byla vybudována nová splašková kanalizace vyústěná na čistírnu 
odpadních vod dnes zrušeného cukrovaru Doksany, je nutno dokončit výstavbu 
kanalizačních přípojek a tím i napojení zbývajících objektů na stávající kanalizaci. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
Po připojení kanalizačních přípojek na kanalizaci bude nutné zajistit odstavení stávajících 
septiků. 
Je objednána DÚR (DATA TECHNIK Teplice, Ing. Havlata) na rozšíření kanalizační sítě pro 
novou zástavbu, která bude navržena v souběhu s vodovodem.  
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0089 Brozany nad Ohří 
  .0089.02 Hostěnice 
 

identifikační číslo obce  001290 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán Brozany a Doksany z roku 1997, zpracovatel Ing.arch. P.Ponča 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Brozany nad Ohří - Hostěnice leží v jižní části litoměřického okresu na 
levém břehu řeky Ohře. Trvale zde žije do 60 obyvatel, je zde 20 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se 
v nadmořské výšce 156 – 180 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která zde protéká. Obcí 
protéká Mlýnský náhon, místní potok a meliorační kanály. Svým územím Hostěnice zasahují 
částečně do CHOPAV Severočeská křída, do Přírodního parku Dolní Poohří a do 
ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Brozany nad Ohří - Hostěnice je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování 
pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů.  
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu dusičnanů a 
bakteriologického znečištění. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Brozany nad Ohří - Hostěnicích není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od 50 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v 
septicích, jejichž přepady odtékají do vodotečí a od 50 % trvale žijících obyvatel v 
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice nebo Roudnice nad Labem. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části obce Brozany nad Ohří – Hostěnicích je uvažováno s výstavbou nové 
kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,430 km bude vybudována z 
kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad  DN 80 v délce 0,040 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
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tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Mlýnského náhonu. 
Z rekreačních objektů (90 % t.j. cca 390 rekreantů) se budou odpadní vody odvážet fekálními 
vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků  
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 CZ042.3506.4205.0090 Býčkovice 
  .0090.01 Býčkovice 
 

identifikační číslo obce  001642 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Býčkovice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 190 obyvatel, 26 
objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 200 – 220 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
protéká zde Luční potok, občasná vodoteč a meliorační kanály. Svým územím Býčkovice 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj obce, pouze nárůst obyvatel. V obci je stavební firma, autodoprava a 
soukromý zemědělec. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Na původní vodovod v Ploskovicích z roku 1910 se v roce 1972 napojila i obec Býčkovice a 
tím vznikl skupinový vodovod Ploskovice (SK-LT.005.2) zásobující dvě samostatné obce. 
Zdrojem vody jsou zářezy v Myšticích o vydatnosti 1,5 l/s a zářez Rabalka o vydatnosti 1,45 
l/s. Oba zdroje jsou svedeny do vodojemu Ploskovice 60 + 2x50 m3 (275,52/274,25). Z 
vodojemu je veden zásobní řad DN 150 do Ploskovic a dále řad DN 100 do Býčkovic. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 85 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s.  

××××× 
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Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového 
vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Býčkovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odtud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (20 % obyvatelé) a na ČOV Litoměřice (80 % 
obyvatelé) do vzdálenosti 5 km.  
V obci jsou dvě stoky dešťové kanalizace z betonových trub DN 500. Severní stoka má 
charakter zatrubněné vodoteče. Obě stoky jsou zaústěny do Lučního potoka. Kanalizace je 
majetkem obce a je funkční. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a 
propustků do místní vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Býčkovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,720 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,310 km do kanalizační sítě obce Ploskovice a 
odtud pak odváděny k likvidaci na rekonstruovanou centrální ČOV Ploskovice. 
Ze šesti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV 
Ploskovice. 
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 CZ042.3506.4205.0090 Býčkovice 
  .0090.02 Velký Újezd 
 

identifikační číslo obce  001643 
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. Investiční záměr – Vodovod Velký Újezd, Vodohospodářská  projekční   kancelář 

INDORS Litoměřice,  Velká  Dominikánská 10, Litoměřice, červen 2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Býčkovice - Velký Újezd leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 110 obyvatel, 8 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, převážně zemědělství, je zde provozovna na výrobu 
nábytku a betonárka. Velký Újezd se rozkládá v nadmořské výšce 178 – 215 m n. m., náleží 
do povodí řeky Labe, protéká zde Luční potok, Ploskovický a Široký. Svým územím zasahuje 
do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze nárůst obyvatel. 
Výjimkou by mohlo být využití místního ložiska cihlářských hlín. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd je místní vodovod (M-LT.052), na který je 
napojeno 77 % obyvatel. Původně vodovod státního statku je dnes v majetku soukromého 
zemědělce pana Klikorky a provozuje ho obec Býčkovice. Vodovod je zásobován z místního 
zdroje – studny. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní z důvodu vysokého obsahu 
dusičnanů, síranů a těžkých kovů. Z vrtu je voda čerpána do věžového vodojemu, ze kterého 
je přívodní řad do obce. Technický stav vodovodu je velmi špatný.  
Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů. 

××××× 

Vzhledem k nevyhovující kvalitě místního zdroje navrhujeme připojení Velkého Újezdu na 
oblastní vodovod.  
V obci navrhujeme rozšíření vodovodní sítě do celé zástavby a postupnou rekonstrukci 
stávajících řadů. 



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 současné době je zpracován investiční záměr na akci Vodovod Velký Újezd. Pro obec 
Velký Újezd je navržen nový vodovodní zásobní řad, který bude umístěn na zemědělských 
pozemcích s ukončením v obci Velký Újezd a s provedením základního rozvodu 
vodovodních řadů po obci. Nový zásobní řad bude napojen na odbočku vzdušníku 
stávajícího skupinového vodovodu Litoměřice – Záhořany. Tento vodovod je postaven ze 
svařované oceli  DN 800. V místě napojení bude umístěn sekční vodoměr. Nový zásobní řad 
bude řešen z tlakového potrubí Pe DN 80 v předpokládané délce 1,3 km. Trasa byla pro 
potřeby záměru orientačně určena. Jedná se o nejkratší vzdálenost. Vlastní rozvody vody 
v obci  budou řešeny doplňujícími řady z Pe DN 63-80 napojených na hlavní zásobní řad, 
předpokládaná délka 600 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se z 20 % vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a z 80 % na ČOV 
Litoměřice do vzdálenosti 6 km.  
V obci je jedna částečně zatrubněná vodoteč, slouží zároveň jako dešťová kanalizace. 
Kanalizace je zaústěna do Lučního potoka, je majetkem obce a pro odvádění dešťových vod 
vyhovuje. V současné době jsou do ní zaústěny odpadní vody od obou výše zmíněné firem. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče 
a nebo jsou vsakovány do terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Velký Újezd není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 
2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na 
čistírně odpadních vod Záhořany místní části obce Křešice nebo ČOV Litoměřice. 
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Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace s vlastní ČOV pro 
velký Újezd nebo o napojení obce na ČOV Zahořany. 
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 CZ042.3506.4205.0091 Dolánky nad Ohří 
  .0091.01 Dolánky nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  002824 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje o kanalizaci z pasportu Okresního úřadu Litoměřice 
5. Investiční záměr, Dolánky nad Ohří - Tlaková kanalizace, napojení na stávající ČOV 

Doksany, Ing. I. Fiala – PROJEKTY, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dolánky nad Ohří leží jižně od Litoměřic. Jedná se o obec do 230 trvale žijících 
obyvate, se 45 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou (hlavně zelenina). Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 150 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká 
0,5 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Dolánky plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce, jen mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dnes jsou Dolánky nad Ohří napojeny na skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.13). 
Konkrétně na jeho podskupinu, vodovod Litoměřice-jih, který zásobuje : Želetice, Mlékojedy, 
Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, 
Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového 
pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Pro zlepšení tlakových poměrů v 
koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice 
převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do 
Bohušovic, kde je propojen na původní systém. 
Řad pro Hrdly odbočuje z nového řadu DN 200 v Trávčicích. Ze zásobní sítě Hrdel odbočuje 
přívodní řad PVC 100 pro Dolánky. 
V Dolánkách je vybudovaná nová vodovodní síť, která je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  a.s.  Vodovod DN 5/4“ pozink, dl. 
300 m pro 13 rodinných domů je v majetku obce. 
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Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce,  zásobuje 65 % obyvatel. 

××××× 

Systém zásobení Dolánek se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Dolánky nad Ohří není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i od rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
V obci je několik stok dešťové kanalizace. Stoky pocházejí převážně ze sedmdesátých let. 
Poslední stavba na kanalizaci byla realizována v roce 1993, kdy bylo postaveno prodloužení 
dešťové kanalizace vedoucí od státní silnice o úsek od výusti na okraji obce k nové výusti do 
rybníčku, z betonových trub DN 600. Kanalizace je funkční, nezpůsobuje podmáčení 
žádného objektu, neudržovaná, částečně zanesená. Vyústěna je jednou do příkopu 
(občasná vodoteč) a podruhé do zmíněného rybníčku. Všechny stoky jsou majetkem obce. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních 
vodotečí a vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Dolánky je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,830 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a dva výtlačné řady DN 80 v celkové 
délce 0,310 km. 
V současné době je zpracován investiční záměr na akci Dolánky nad Ohří - Tlaková 
kanalizace, napojení na stávající ČOV Doksany, firmou Ing. I. Fiala – PROJEKTY, Lečkova 
1521, 149 00  Praha 4. 
Podstatou tlakové kanalizace je svedení domovních přípojek z domácností gravitací přímo 
do čerpacích jímek o průměru 1 m, ze kterých jsou tlakovým potrubím (DN 40 – 100 mm) 
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dopravovány na ČOV. V jímkách jsou osazena ponorná čerpadla s drtiči (čerpací stanice), 
která jsou automaticky zapínána při naplnění jímky. 
Splaškové odpadní vody budou na ČOV dopravovány jednotlivými větvemi tlakové 
kanalizace. Materiál větví bude PE ∅  50 až 75 mm. Počet připojených objektů je 153. 
 

Rozsah navrhované stokové sítě: 
Větev délka [m] 
"1" 2 405 
"1-1" 181 
"1-2" 357 
"1-3" 170 
"1-4" 265 
"1-4-1" 18 
"1-5" 336 
"1-5-1" 92 
Celkem 3 824 

 
  
V projektu ČOV Doksany se uvažovalo s výhledovým napojením splaškové kanalizace 
okolních obcí Doksany, Brozany, Rochov a Nové Dvory včetně splaškové kanalizace 
cukrovaru. 
Po vybudování stokové sítě v obci Dolánky nad Ohří, bude na ČOV přitékat z obce 64,8 
m3.d-. Z okolních obcí přitéká na ČOV 80 m3.d-1. Celkem tedy bude na čistírnu přitékat 
144,8 m3.d-1. Projektovaná a povolená hodnota vypouštěného množství je 537,6 m3.d-1. 
Z výše uvedeného vyplývá, že pro připojení obce má ČOV Doksany dostatečnou kapacitu a 
nepočítá se s žádnými úpravami. 
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 CZ042.3506.4205.0092 Drahobuz 
  .0092.01 Drahobuz 
 

identifikační číslo obce  003168 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Drahobuz leží východně od Litoměřic. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci je firma STENA (výroba 
nábytku), ZD Hoštka, ubytovna ZD a dům s pečovatelskou službou. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 172 – 210 m n. m.,  náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Úštěcký, 
místní a cca 200 m severně od obce Studený potok. Je zde požární nádrž. Svým územím 
plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani 
nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Drahobuz je zásobován z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.054.2). Pitná voda je 
dodávaná z oblastního vodárenského systému Severní Čechy přes úpravnu vody Malešov. Z 
úpravny vody Malešov je řadem PVC 150 zásobován vodojem Na stráži 150 m3 
(255,80/252,10). Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena obec Drahobuz a Vědlice. Za 
Vědlicemi je voda čerpána dále do vodovodního systému, který zásobuje obce Julčín, V. 
Hubenov, Sukorady, Robeč, Rašovice, Kalovice  a výhledově se uvažuje s napojením 
vodovodní sítě v obci Rochov.  
Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu v obci Drahobuz, zásobuje 64 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení obce Drahobuz se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Drahobuz není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
jsou zachycovány v jedné domovní mikročistírně pro 3 obyvatele (2 %), v septicích s přepady 
odtékajícími do dešťové kanalizace (od 18 % obyvatel) a s přepady končícími vsakováním 
(od 22 % obyvatel), dále v bezodtokových jímkách (58 %), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí 
do vzdálenosti 13 km.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Drahobuz je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,840 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 . 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
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Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka. 
Z pěti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0092 Drahobuz 
  .0092.02 Břehoryje 
 

identifikační číslo obce  003167 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Drahobuz - Břehoryje leží východně od Litoměřic a severně od Drahobuze. 
Trvale zde žije do 30 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, 
zemědělská výroba, rozkládá se v nadmořské výšce 185 - 230 m n. m., náleží do povodí 
řeky Labe, protéká zde Studený potok a občasná vodoteč. Je zde požární nádrž. Svým 
územím Břehoryje plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma 
zdroje - zářezu pro Břehoryje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní vodovod Břehoryje (M-LT.031) má prameniště – jímací zářez s minimální kapacitou 
0,6 l/s. Voda je gravitačně svedena do vodojemu Břehoryje 10 m3 (218,36 / 216,40) a z 
vodojemu řadem 2“ do spotřebiště. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v 
parametrech dusičnany. Voda překračuje mezní hodnoty NO3 a rozhodnutím hygienika jsou 
zavedena omezení používání. 
Vodovodní síť zásobuje 64 % obyvatel, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace,  a.s.  
Stávající zařízení je z předválečné doby. 

××××× 

Systém zásobení Břehoryjí se bude v budoucnosti měnit. Je vypracován projekt Přívodní řad 
z VDJ Lada. V současné době je problém s tímto řešením, jelikož jeden majitel pozemku 
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nesouhlasí s touto navrhovanou trasou a hledá se jiné řešení. V jednání je návrh přivést 
vodu z jiné strany (Drahobuz). Vzhledem k dusičnanové výjimce, je nutné tuto situaci v brzké 
době vyřešit 
Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě budou přesahovat v r.2011 6000 m3/kmxrok. Z 
tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Drahobuz - Břehoryjích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s 
přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (15 %) nebo vsakujícími do podpovrchových 
vod (40 %) a dále v bezodtokových jímkách (45%), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí do 
vzdálenosti 21 km. 
Obcí protéká Studený potok, z větší části zatrubněný, do něhož jsou zaústěny dešťové 
vpusti. Částečně sem zaúsťují i domovní odpady a přepady septiků. Zbývající dešťové vody 
jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Drahobuz a na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0092 Drahobuz 
  .0092.03 Strážiště 
 

identifikační číslo obce  003170 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Drahobuz – Strážiště leží východně od Litoměřic a severovýchodně od 
Drahobuze. Jedná se o dvě malé osady Strážiště a Lada vzdálené od sebe cca 1 km. Trvale 
zde žije do 20 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s 
využitím pro rekreaci. Strážiště se rozkládá v nadmořské výšce 255 - 273 m n. m. a Lada v 
nadmořské výšce 276 - 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, Úštěcký potok 
protéká 0,3 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím zasahují plně do CHOPAV 
Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Strážiště je zásobováno ze skupinového vodovodu Rochov (SK-LT.008.1). Skupinový 
vodovod zásobuje celkem 2 obce místní část obce Drahobuz - Strážiště+Lada a Rochov. 
Zdrojem pitné vody je studna 50 m nad Rochovem v údolí Úštěckého potoka s vydatností 1,2 
l/s. Ze studny je voda čerpána do vodojemu Lada 2 x 25 m3 (293,60/291,10). Z tohoto 
vodojemu je veden jeden gravitační řad DN 150 do osady Lada a dále řadem DN 80 do 
Strážiště a druhý řad PVC 100 do Rochova. Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu 
v obci Strážiště i Lada s napojením 53 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Drahobuz – Strážiště vč. osady Lada není v současnosti vybudovaný 
systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (20 %), přepady ze 
septiků vsakují do terénu a v bezodtokových jímkách (80 %), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí 
do vzdálenosti 21 km.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodní nádrže a vsakují 
do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Drahobuz a na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0093 Hlinná 
  .0093.01 Hlinná 
 

identifikační číslo obce  003925 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hlinná leží severozápadně od Litoměřic. Jedná se o obec do 100 obyvatel, s 29 
objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, 
soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 460 m n.m., náleží do povodí řeky 
Labe, V blízkosti protéká Tlučeňský potok (0,8 km), Pokratický potok (1,3 km). Obec je bez 
recipientu. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří, Přírodní rezervace 
Hradiště, Přírodní rezervace Holý vrch a celé do ochranného pásma zdroje 1.stupně a 
vnitřního a vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně vodních zdrojů pro místní vodovod 
Hlinná. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Šancí pro obec je rozvoj turistického ruchu a 
navrácení statutu klimatických lázní sousední místní části Kundratice. Předpokládá se nárůst 
obyvatel z důvodu změny rekreačních objektů na trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hlinná je zásobována z místního vodovodu (M-LT.039) ze dvou místních zdrojů (horní 
a dolní zářez). Voda z horního zářezu je vedena do vodojemu Hlinná HP- 40 m3 
(465,78/463,78) a odtud potrubím OC DN 80 do horního tlakového pásma obce. Voda z 
dolního zářezu je vedena do vodojemu Hlinná DP- 30 m3 (415,97/414,83) a odtud potrubím 
OC DN 80 do dolního tlakového pásma obce. Část vody je čerpána z vodojemu dolního 
tlakového pásma samostatným výtlakem a přes síť HP do vodojemu horního tlakového 
pásma. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku i ve správě obce Hlinná. 

××××× 

Systém zásobení obce Hlinná se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Hlinná není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 
trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové 
kanalizace (46 %). Splaškové vody jsou čištěny v domovních mikročistírnách, jejichž přepady 
jsou vsakovány do terénu (6 %) a s přepady zaústěnými do povrchových vod (48%). 
V obci jsou pouze dvě stoky dešťové kanalizace. Stoky jsou z betonových trub DN 300, 
mírně zanešené, ale dosud funkční. Jejich stáří se nepodařilo zjistit. Dešťové vody z nich 
jsou vypouštěny do místní vodoteče a do polního příkopu. Jsou majetkem obce. Část 
dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hlinná není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a výstavby nových nebo 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 
2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na 
čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0093 Hlinná 
  .0093.02 Kundratice 
 

identifikační číslo obce  003926 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hlinná - Kundratice leží severozápadně od Litoměřic. Trvale zde žije do 10 
obyvatel, je zde 43 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba nízkopodlažními domky 
venkovského typu je rozptýlená. Rozkládá se v nadmořské výšce 410 - 510 m n.m., náleží 
do povodí řeky Labe, 100 m jižně od zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím 
Kundratice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do vnějšího ochranného 
pásma vodního zdroje 2.stupně pro místní vodovod Kundratice. Do 2.světové války měla 
obec statut klimatických lázní a bude usilovat o jeho navrácení. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj, jen nárůst obyvatel. Předpokládá se odliv rekreantů a nárůst trvale bydlících. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kundratice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.040). Voda ze 
zářezu je svedena do vodojemu Kundratice 60 m3 (479,47/477,63) a odtud potrubím DN 80 
do obce. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku i ve správě obce Hlinná. 

××××× 

Systém zásobení Kundratic se nebude v budoucnosti měnit. 
Stávající vodovod je zastaralý, tlakově nevyhovuje vzhledem ke stáří hlavního řadu, jsou na 
něm technické závady. Proto doporučujeme rekonstrukci řadu. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Hlinná - Kundraticích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo do vodoteče (100 %). 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k převážně rekreačnímu využití objektů 
není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních 
mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - 
vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby 
nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0093 Hlinná 
  .0093.03 Lbín 
 

identifikační číslo obce  003927 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hlinná - Lbín leží  severně od Litoměřic. trvale zde žije do 20 obyvatel a je 
zde 51 objektů využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, 
rozkládá se v nadmořské výšce 480 – 515 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde 
Pokratický potok a místní vodoteč. Svým územím Lbín plně zasahuje do CHKO České 
středohoří a částečně do vnějšího ochranného pásma místního zdroje 2.stupně. 
Předpokládá se rozvoj a nárůst obyvatel. Předpokládá se změna rekreačních objektů na 
trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Hlinná - Lbín je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody ve studních není 
dostatečné, kvalita vody je vyhovující. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Místní část obce Hlinná - Lbín nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo do vodoteče (100 %). 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k převážně rekreačnímu využití objektů 
není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních 
mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - 
vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby 
nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V 
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0093 Hlinná 
  .0093.04 Tlučeň 
 

identifikační číslo obce  003928 
kód obce    00004 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Žádost obce Hlinná o změnu PRVKUK ze dne 21. 5. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hlinná - Tlučeň leží severozápadně od Litoměřic. Trvale zde žije do 40 
obyvatel a je zde 42 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 510 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. 
Cca 200 m východně od zástavby protéká Tlučeňský potok. Svým územím Tlučeň plně 
zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se 
rozvoj, jen nárůst obyvatel. Předpokládá se nárůst obyvatel z důvodu změny rekreačních 
objektů na trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Hlinná - Tlučeň je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody ve studních není 
dostatečné. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu 
dusičnanů, železa a bakteriologického znečištění. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. Pro zajištění 
potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studny. 
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Pro zásobování místní části pitnou vodou je navržena výstavba nového vodovodu, potrubí 
PE 63 a 90 mm v celkové délce 2140 m, čerpací stanice a dále výstavba jednoho zemního 
vodojemu o objemu 2 x 40 m3 (1 x 40 m3 je určeno pro potřeby požární vody). Napojení 
vodovodu je na stávající prameniště v majetku SVS - Ledový pramen, které se nachází v k.ú. 
Tlučeň a je nyní využíváno k zásobování oblasti Sebuzín. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Místní část obce Hlinná - Tlučeň nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo do vodoteče (75 %), nebo jsou čištěny 
v domovních mikročistírnách, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (25 %). 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k převážně rekreačnímu využití objektů 
není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních 
mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - 
vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) u zástavby v 
blízkosti vodoteče s odpady zaústěnými do Tlučeňského potoka a výstavby nových nebo 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 
2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na 
čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0094 Horní Řepčice 
  .0094.01 Horní Řepčice 
 

identifikační číslo obce  004402 
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. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, Horní Řepčice – vodovod, SVIS s.r.o. 

Ústí nad Labem, září 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Horní Řepčice leží severovýchodně od Litoměřic. Jedná se o obec do 100 trvale 
žijících obyvatel, s 15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 254 – 270 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká jí Široký potok a občasná 
vodoteč. Je zde požární nádrž. Svým územím zasahuje plně do CHOPAV Severočeská 
křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Horní Řepčice  nemá vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je 
individuelní pomocí studní a vodovodu ZD Liběšice. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech bakteriologického 
znečištění. 
Užitkový vodovod má vybudovaný ZD Liběšice. Na tento vodovod je napojena cca 1/3 
obyvatel v Horní Řepčici. Zdroj vody je vrt v areálu ZD se zásobním řadem pro obec PVC 
100, dl. 300 m. Stávající zásobování obyvatel pitnou vodou je nevyhovující 
Na vodovod (SK-LT.007.2) SK-Chotiněves je v části u vlakového nádraží napojeno 12 % 
obyvatel.  

××××× 
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Obec Horní Řepčice bude zásobena z veřejného vodovodu. 
Bude třeba vybudovat nový zdroj a dostavět vodovodní řady v celé obci. Se získáním zdroje,  
(tj. množství a kvalita) může být problém. Vhodnější je varianta koncepčního řešení  
s připojením na vodovod Chotiněves (dostupná vzdálenost). Dále navrhujeme výstavbu 
nového vodojemu Horní Řepčice 1 x 20 m3 a nové AT stanice. 
V současné době byla zahájena výstavba nového vrtu (bohužel negativní prognózy se 
potvrdily, voda v příslušné hloubce dle projektu nebyla nalezena, vrtá se dál a tím se celá 
stavba prodražuje) a bude následovat výstavba vodojemu a vodovodních řadů. Vodovodní 
řady jsou navrženy z trub PE DN 63x5,7 mm v délce 1,057 km. Součástí projektu jsou i 
vodovodní přípojky. Ukončení stavby je plánováno v roce 2004. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Horní Řepčice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které se 
odvážejí na čistírnu odpadních vod Litoměřice do vzdálenosti cca 9 km (100 %). 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jednou dešťovou stokou z 
bet. trub o délce 200 m do Širokého potoka a jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Horní Řepčice není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice 
a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0095 Hoštka 
  .0095.01 Hoštka 
 

identifikační číslo obce  004626 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hošťka leží ve východní části litoměřického okresu, jihovýchodně od Litoměřic. Jedná 
se o obec do 690 trvale žijících obyvatel, se 35 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a 
penzion s 15 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, není typicky venkovská. Obec má 
velké náměstí, ve staré části jsou domy v řadové zástavbě, na kterou navazuje zástavba s 
rodinnými domky. Hošťka tvoří jeden celek s místní částí Kochovice. Je zde zemědělská 
výroba ZOD Hošťka a drobný průmysl CHVALIS (hydraulika), MSO Hujsl (strojní obrábění). 
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 171 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
protéká zde Obrtka, místní vodoteč a je zde menší vodní nádrž. Svým územím zasahuje plně 
do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, jen mírný nárůst 
obyvatel. Je připravena plocha pro výstavbu cca 39 rodinných domů a 4 bytové domy (2004-
2010), plocha pro lisování plastů (2004-2005), dále Hotel U Lišky (2004) – cca 20 lůžek a 
keramická výroba ve stávající budově. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hošťka je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.12). Voda z 
místních podzemních zdrojů (Hošťka, Radouň, Čakovice, Střížovice, Hubenov) je čerpána do 
ÚV Malešov a dále převážně distribuována v rámci Vodárenská soustavy severní Čechy do 
Ústeckého okresu. 
Pro obce Hošťka, Kochovice, Maštířovice, Vetlá, Brzánky, Kyškovice je voda z ÚV Malešov 
čerpána řadem DN 150 do vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60).  
Odtud vede gravitačně řadem DN 200 do obce Hošťka a Kochovice. Zásobní síť je převážně 
nová z PVC, DN 160 a 110, síť je vybudována pro celou zástavbu s napojením 100 % 
obyvatel. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Hošťky se nebude v budoucnosti měnit. 
Navrhujeme rozšíření vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60) o 150 m3. 
 
 
Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2007 přesahují 6000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě (2005-2010) pro 
plánovanou zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Hošťka byla počátkem osmdesátých let vybudována jednotná stoková síť (K-
LT.012.1-J.C) s vlastní čistírnou odpadních vod. Tato síť řeší odkanalizování celé obce, 
včetně její místní části Kochovice. Odpadní vody ze severní části Hošťky a hlavní části 
Kochovic jsou přivedeny gravitačně přímo do čistírny odpadních vod. Odpadní vody z 
jihovýchodní části obce Hošťka a východní části Kochovic jsou přivedeny do jímky s čerpací 
stanicí odpadních vod na pravém břehu Obrtky, odkud se odpadní vody čerpají výtlačným 
řadem z litinových trub DN 100, do gravitační kanalizace. Jeden kmenový sběrač je veden 
celou obcí Hošťka po bývalé hlavní průjezdní komunikaci, druhý sběrač odvádí odpadní vody 
z místní části Kochovice. Gravitační stoky obce Hošťka jsou z kameninových, betonových, 
železobetonových a PVC trub DN 300 – DN 1000. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 74 % 
trvale žijících obyvatel. Majitelem kanalizační sítě i ČOV je SVS a.s. a provozovatelem 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích se zaústěním 
přepadů do povrchových vod (11 %), přepady ze septiků zasakují do terénu (3 %) a v 
bezodtokových jímkách (12 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 6 km. 
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Centrální čistírna odpadních vod je umístěna na východním okraji Hošťky, na pravém břehu 
potoka Obrtky. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Hoštka do recipientu 
Obrtka v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v 
Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 11. 4. 2003, pod čj. 
274/03-Ba 
Q = 120 000 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg.  
mg/l 

Pc  
mg/l 

p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  
80 120 15 40 20 35 5 10 - - - - 

Platnost rozhodnutí do 12/2013. 
Projektované parametry: 
EO 1330 
Q = 4,86 l/s = 153 265 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 190 mg/l 
  NL = 320 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 19 mg/l 
  NL = 32 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
EO 713 
Q = 5,50 l/s = 172 917 m3/r 
Přítok:  CHSK = 298 mg/l 
  BSK5 = 51,69 mg/l 
  NL = 248 mg/l  
Odtok:  CHSK = 19,86 mg/l 
  BSK5 = 3,40 mg/l 
  NL = 9,0 mg/l 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 420 m3/den  BSK5 = 79,7 
kg/den pracuje na principu nízkozatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární 
sedimentace. Jedná se čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační příkop. 
Odpadní vody jsou přiváděny do čistírny přívodním sběračem DN 1000, ze kterého vytékají 
do oddělovače dešťových vod. Z oddělovače odtéká část odpadní vody na hrotové česle a 
na jemné česle ručně stírané, kde se zachytí všechny hrubé nečistoty. Odpadní voda dále 
protéká přes jednokomorový podélný lapák písku, ze kterého je zachycený písek vybírán 
ručně. Obsah pískového prostoru je 480 l.  
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do čerpací stanice se dvěma šnekovými 
čerpadly, která vodu zdvihají na úroveň biologické části čistírny. 
První část biologického stupně čistírny tvoří dvojice oxidačních příkopů o objemu 2 x 256 m3. 
Provzdušňování aktivační směsi zajišťují v obou jednotkách aerační válce. Směs odpadní 
vody a aktivovaného kalu se odvádí přes regulační šachtu do vertikální dosazovacích nádrží 
DN 540, která slouží k separaci kalu.  
Kal ze dna dosazovací nádrže bude kontinuálně odpouštěn zpět do přítoku na šnekovou 
čerpací stanici. Přebytečný kal se přečerpává na kalové pole nebo se fekálním vozem odváží 
k zemědělskému využití. Jedná se o typová kalová pole o celkové ploše Fa = 26,4 m2 a 
aktivním objemu Vk = 10,4 m3  
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt Parshallův žlab P2 do potoka 
Obrtky. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí. 
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Kromě jednotné stokové sítě, odvádějící i dešťové vody, se zde nacházejí nejméně dvě 
dešťové stoky v jižní části obce. Ty jsou, stejně jako odpadní vody z ČOV, zaústěny do 
potoka Obrtky. 

××××× 

V obci Hoštka je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub DN 300 v délce 0,420 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec. 
Od cca 7 % trvale žijících obyvatel a rekreantů budou splaškové vody likvidovány v 
mikročistírnách s odtokem vyčištěných vod do vodoteče a od cca 7 % v bezodtokových 
jímkách vyvážených na centrální ČOV Hoštka. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
Na ČOV Hoštka budou přiváděny splaškové vody z místní části obce Hoštka -Kochovice. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po 
celé sledované období do roku 2015. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků  
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 CZ042.3506.4205.0095 Hoštka 
  .0095.02 Kochovice 
 

identifikační číslo obce  004627 
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. Projekt – DSP - Výstavba 39 rodinných domů, komunikací a inženýrských sítí, AUA 

Agrourbanistický ateliér, Praha 6, Šumberova 8, Ing. Stanislav Zeman a Ing. Ivo Zajíc 
z dubna 2004 

8. Projekt 8 byt. jednotek Hoštka – vodovod – DSP, Ing. Věra Soudilová, Zlín, Benešovo 
nábřeží 3951 z ledna 2004 

9. Projekt Stoka A, DA a vodovodní řad Kochovice – DSŘ, Projekční kancelář Polerecký 
s.r.o., Mrázova 26, Litoměřice ze srpna 2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hošťka - Kochovice leží ve východní části litoměřického okresu, 
jihovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 420 obyvatel, je zde 7 chat. Zástavba je 
poměrně soustředěná, není typicky venkovská. Kochovice tvoří jeden celek s obcí Hošťka. 
Je zde zemědělská výroba a drobný průmysl jak je uvedeno u obce Hošťka. Kochovice se 
rozkládají v nadmořské výšce 174 – 198 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde 
Obrtka. Svým územím zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se 
nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Hošťka - Kochovice je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-
SK.LT.012.11). Voda z místních podzemních zdrojů (Hošťka, Radouň, Čakovice, Střížovice, 
Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov a dále převážně distribuována v rámci Vodárenská 
soustavy severní Čechy do ústeckého okresu. Pro obce Hošťka, Kochovice, Maštířovice, 
Vetlá, Brzánky, Kyškovice je voda z ÚV Malešov čerpána řadem DN 150 do vodojemu 
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Markus 2x 150 m3 (239,30/ 235,60). Odtud gravitačně řadem DN 200 do obce Hošťka a 
Kochovice. Zásobní síť je nová z PVC, DN 160 a 110. Rozvodná síť je vybudována pro celou 
zástavbu s napojením 8 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Kochovic se nebude v budoucnosti měnit. 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu.  
Jedná se o výstavbu 39 rodinných domů. V současné době je zpracován projekt firmou AUA 
–Agrourbanistický ateliér, Praha z dubna 2004. Projekt řeší vodovod, splaškovou a dešťovou 
kanalizaci pro nové rodinné domy v k.ú. Kochovice a Hoštka.  
Kapacity vodovodního řadu jsou PE DN 63, dl. 35 m a PE DN 90, dl. 621 m. 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci. Navržená kapacita je Pe nebo 
PVC DN 250, dl. 708 m. V rámci stavby budou položeny veřejné části domovních přípojek 
PVC DN 150. 
Dešťová kanalizace je navržena pro odvodnění komunikací. Kanalizace bude provedena 
z trub PE nebo PVC DN 200, dl. 80m, DN 300, dl. 530 m a DN 500, dl. 51 m. Přípojky od 
vpustí budou z PVC DN 150. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Počátkem osmdesátých let byla vybudována společná jednotná kanalizační síť (K-LT.012.2-
J.C) pro obce Hošťka a místní části obce Hošťka – Kochovice, které tvoří jeden celek, 
odvádějící odpadní vody na společnou čistírnu odpadních vod pro Hošťku a Kochovice. 
Odpadní vody ze severní části Hošťky a hlavní části Kochovic jsou přivedeny gravitačně 
přímo do čistírny odpadních vod Hošťka. Odpadní vody z jihovýchodní části obce Hošťka a 
východní části Kochovic jsou přivedeny do jímky s čerpací stanicí odpadních vod na pravém 
břehu Obrtky, odkud se odpadní vody čerpají do gravitační kanalizace. Malá čerpací stanice 
splašků je ve východní části Kochovic, ze které jsou splaškové vody přečerpávány výtlačným 
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řadem z kameninových trub DN 100, do gravitační kanalizace. Kmenovým sběračem jsou 
odpadní vody odváděny z místní části Kochovice do čistírny odpadních vod Hošťka z 
kameninových trub DN 300.  
Majitelem kanalizační sítě i ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
V místní části Kochovice je na veřejnou kanalizaci napojeno 91 % obyvatel. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích se zaústěním přepadů do 
povrchových vod (3 %), přepady ze septiků zasakují do terénu (2 %) a v bezodtokových 
jímkách (4 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 6 km. 

××××× 

V místní části obce Hoštka – Kochovicích je vyhovující stav odvádění odpadních vod 
kanalizační sítí. 
Splaškové odpadní vody od cca 7 % trvale žijících obyvatel budou likvidovány v 
mikročistírnách s odtokem vyčištěných vod do vodoteče a od cca 7 % trvale žijících obyvatel 
v bezodtokových jímkách vyvážených na centrální ČOV Hoštka a na ČOV Štětí. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
Rozšíření kanalizační sítě. Jedná se o výstavbu 39 rodinných domů. V současné době je 
zpracován projekt firmou AUA –Agrourbanistický ateliér, Praha z dubna 2004. Projekt řeší 
vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci pro nové rodinné domy v k.ú. Kochovice a 
Hoštka.  
Kapacity vodovodního řadu jsou PE DN 63, dl. 35 m a PE DN 90, dl. 621 m. 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci. Navržená kapacita je Pe nebo 
PVC DN 250, dl. 708 m. V rámci stavby budou položeny veřejné části domovních přípojek 
PVC DN 150. 
Dešťová kanalizace je navržena pro odvodnění komunikací. Kanalizace bude provedena 
z trub PE nebo PVC DN 200, dl. 80m, DN 300, dl. 530 m a DN 500, dl. 51 m. Přípojky od 
vpustí budou z PVC DN 150. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0095 Hoštka 
  .0095.03 Malešov 
 

identifikační číslo obce  004628 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hošťka - Malešov leží v jižní části litoměřického okresu jihovýchodně od 
Litoměřic. Trvale zde žije do 190 obyvatel a je zde 14 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci a penzion s 15 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru 
se zemědělskou výrobou, areál živočišné výroby (moderní farma pro chov dojnic) ZOD 
Hošťka. Rozkládá se v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. 
Obec je bez recipientu. Úštěcký potok protéká 1,2 km od obce. Svým územím zasahuje plně 
do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale výrazný nárůst 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Hošťka - Malešov je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-
SK.LT.012.1). Voda z místních podzemních zdrojů ( Radouň, Čakovice, Střížovice, 
Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov. Z ÚV Malešov je převážně distribuována v rámci 
Vodárenská soustavy severní Čechy do Ústeckého kraje. Obec Malešov je připojena 
přivoním řadem PVC 100 z výtlačného řadu ÚV Malešov – vodojem Malešov 2 x 400 m3 
(275,70/ 272,00).  
Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu z potrubí  PVC, DN 110 a v dobrém stavu s 
napojením 45 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Malešova se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Hošťka - Malešově není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (57 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (43 %), 
s přepady vsakujícími do terénu. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. 
V jižní části obce je pouze stará dešťová kanalizace z bet.trub, vyústěná ve svahu pod 
vesnicí. Majitelem kanalizace je obec. 

××××× 

V místní části obce Hoštka – Malešově je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,480 km bude vybudována z kameninových 
nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v  délce 0,390 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
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jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV 
Litoměřice) vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně 
odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.  
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 CZ042.3506.4205.0095 Hoštka 
  .0095.04 Velešice 
 

identifikační číslo obce  004629 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Hošťka - Velešice leží v jižní části litoměřického okresu jihovýchodně od 
Litoměřic. Trvale zde žije do 80 obyvatel a je zde 14 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci a penzion s 20 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s 
drobnou zemědělskou výrobou a s pobytovým střediskem politických uprchlíků. Rozkládá se 
v nadmořské výšce 184 – 210 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jižně od zástavby protéká 
Obrtka. Svým územím Velešice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj, jen mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Hošťka - Velešice je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-
SK.LT.012.14), z ÚV Malešov. Je zásobována odbočkou DN 200 – 100 pro Valešice a 
Čakovice z vodovodního řadu DN 300 vedoucího z úpravny vody Malešov do Radouně a 
Štětí přes vodojem Malešov 2 x 400 m3 (275,70/272,00). 
Vodovodní síť v obci je nová a plně postačuje současným potřebám s napojením 100 % 
obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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



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

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

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Hošťka - Velešice není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (50 %), 
jejichž přepady se vsakují do terénu. 
Vlastní rákosovou ČOV má pobytové středisko pro uprchlíky. Čistírna je z roku 1992, byla 
vybudovaná pod vesnicí u potoka Obrtky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do Obrtky, nebo jsou 
vsakovány do terénu.  

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka a na ČOV Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0096 Chotiněves 
  .0096.01 Chotiněves 
 

identifikační číslo obce  005336 
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. Územní studie z roku 1997, zpracovatel Ing. arch. M. Kraus  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chotiněves leží severovýchodně od Litoměřic. Jedná se o obec do 150 trvale žijících 
obyvatel s 11 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a penzion s 16 lůžky. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Liběšice). Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 236 – 272 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde 
místní potok, Studentský potok vzdálen od obce 0,9 km a nachází se zde vodní nádrž. Svým 
územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do vnitřního i vnějšího 2.stupně 
ochranného pásma vodního zdroje – zářezu pro Chotiněves. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj obce, jen mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Z vodovodu  Chotiněves se zásobuje pitnou vodou Chotiněves a část obce (u nádraží) Horní 
Řepčice. Vodovod (SK-LT.007.1) má vlastní zdroj vody, studnu v Chotiněvsi, ze které se 
voda čerpá přes spotřebiště do vodojemu Chotiněves 65 m3 (279,40/278,36). Dle vyhlášky 
376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany. Voda překračuje mezní hodnoty 
NO3 a rozhodnutím hygienika jsou zavedena omezení používání. Zásobní síť, pokrývá celé 
zastavěné území obce s napojením 97 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.  
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××××× 

Vzhledem k nevyhovující kvalitě místního zdroje navrhujeme připojení obce Chotiněves na 
oblastní vodovod. 
Obec bude zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, který je napojen přes vodojem 
Záhořany na ÚV Malešov. Z vodojemu Záhořany vede samostatný zásobní řad DN 150 do 
Encovan, Hrušovan a do čerpací stanice Libínky, odkud se čerpá do vodojemu Jištěrpy 100 
m3 (307,50 / 305,00). Z vodojemu Jištěrpy bude obec zásobena nově navrhovaným řadem 
gravitačně. Stávající vodojem Chotiněves bude sloužit jako vodojem za spotřebištěm. 
 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Chotiněves je v současnosti vybudovaná jednotná kanalizace (K-LT.039-J.C) 
zakončená ČOV, na kterou je napojeno 99 % obyvatel. Kanalizace a ČOV je v majetku obce 
Chotiněves a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Vlastníkem ČOV je obec Chotiněves a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Pro ČOV Chotiněves bylo vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu 
Studený potok OÚ Litoměřice RŽP pod č.j. 231.2-791/02/ŽP ze dne 11.12.2002.  
Limity dle rozhodnutí: 300 EO, Q = 13 140 m3/rok 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg.  
mg/l 

Pc  
mg/l 

p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  
120 170 30 60 30 60 20 40 - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 12/2012. 
 
V roce 2002 byla ukončena výstavba oddílné splaškové kanalizace a nové ČOV Chotiněves. 
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod typu SBR s diskontinuálním 
provozem a kalojemem s aerobní stabilizací, gravitačním zahuštěním a odvozem k dalšímu 
zpracování na ČOV Litoměřice. 
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Vstupní čerpací stanice je vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro 
zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně 
osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním 
shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací. 
Biologická část je bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na ČOV Litoměřice. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče a následně pak 
do Studeného potoka. 
Projektované parametry: 
300 EO 
Q = 5,0 l/s = 13 140 m3/rok 
 
Skutečné parametry: 
59 EO 
Q = 0,19 l/s = 5 907 m3/r 
Přítok:  CHSK = 438 mg/l 
  BSK5 = 220 mg/l 
  NL = 210 mg/l  
Odtok:  CHSK = 54 mg/l 
  BSK5 = 11 mg/l 
  NL = 16,0 mg/l 
 
Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV 
Litoměřice (1 %).  
Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, 
nebo jsou vsakovány do terénu. Částečně jsou odváděny dešťovou stokou cca 850 m 
dlouhou, DN 700, která prochází obcí a v dolní části zaúsťuje do příkopu. 

××××× 

Současný stav vyhovuje pro výhled k roku 2015. 
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 CZ042.3506.4205.0096 Chotiněves 
  .0096.02 Jištěrpy 
 

identifikační číslo obce  005337 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chotiněves - Jištěrpy leží východně od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 
obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, slouží převážně pro 
rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 247 – 280 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, je 
zde požární nádrž. Obec je bez recipientu. Mimo obec teče občasná vodoteč a Studentský 
potok vzdálen 1,3 km. Svým územím Jištěrpy plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída 
a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území Obrtka – Úštěcký 
potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Chotiněves - Jištěrpy je zásobována ze skupinového vodovodu Encovany 
(OZ-SK.LT.050.1), je napojena přes vodojem Záhořany na ÚV Malešov a provozně náleží do 
vodovodního tlakového pásma vodojemu Jištěrpy 100 m3. Z vodojemu Záhořany vede 
samostatný zásobní řad DN 150 do Encovan, Hrušovan a do čerpací stanice Libínky, odkud 
se čerpá voda do vodojemu Jištěrpy 100 m3 (307,50/305,00). Z vodojemu vede zásobní řad 
DN 150 do Jištěrp a do Libínek. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 
100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Jištěrp se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Chotiněves – Jištěrpy není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chotiněves a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.4205.4205.0097 Chudoslavice 
  .0097.01 Chudoslavice 
 

identifikační číslo obce  005481 
kód obce    00001 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Vodovod – Chudoslavice“ 

zpracovaná firmou Vodohospodářská projekční kancelář INDORS, Ing. Michal Jeřábek, 
Litoměřice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chudoslavice leží v severní části litoměřického okresu. Jedná se o malou obec do 110 
trvale žijících obyvatel, s 33 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci, přechodní 
návštěvníci tvoří cca dvě třetiny obce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 275 – 292 m n. m., náleží do povodí řeky 
Labe, obcí protéká Chudoslavický potok, meliorační kanály a nachází se zde vodní nádrž – 
koupaliště. Svým územím zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj obce, ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chudoslavice je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní 
pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle 
vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany, bakteriologické 
znečištění, těžké kovy a vysokého obsahu železa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
Je nutno vyřešit zásobení pitnou vodou a vybudovat veřejnou vodovodní síť. 
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Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Vodovod – 
Chudoslavice“ firmou Vodohospodářská projekční kancelář INDORS, Ing. Michal Jeřábek, 
Litoměřice. 

Jedná se o výstavbu nového  vodovodního zásobního řadu z místa vodního zdroje z lokality 
nad obcí Myštice, kde bude realizován nový podzemní vodojem o kapacitě 2 x 20 m3. 
Kapacita nového vodojemu je řešena ve spolupráci s SčVK s předpokládaným budoucím 
využitím i pro obec Vinné. Pro případné napojení obce Vinné je kapacita vodojemu 
dostačující. Obec Vinné bude napojena na řad IV. V případě rozhodnutí o napojení obce 
Vinné je nutné změnit dimenzi řadu IV z DN 63 na DN 80! 
   
Zásobní vodovodní řad bude přímo od nově vybudovaného vodojemu veden v souběžné 
trase s odpadem z vodojemu a výtlakem vody do vodojemu. Další trasa zásobního řadu je 
řešena centrem obce Myštice a dále po místních polnostech až k obci Chudoslavice. V obci 
Chudoslavice je na tento zásobní řad napojen řad I, který tvoří páteřní řad obce. Na řad I 
jsou postupně napojeny ostatní rozvodné řady. Navržené vodovodní řady pro obec 
Chudoslavice včetně zásobního řadu budou realizovány z tlakového vodovodního potrubí 
HDPE z Pe typ PE 100 o vnitřní světlosti DN 80 a DN 63. Odbočky rozvodných řadů budou 
realizovány z potrubí HDPE DN 25 (vnitřní). Nový vodovodní systém bude sloužit pro vlastní 
dodávku pitné vody pro jednotlivé nemovitosti na území obcí Myštice a Chudoslavice. 
Navržený vodovod není vodovodem požárním, a to vzhledem k tomu, že obec Chudoslavice 
má zajištěnu základní požární ochranu (stávající požární nádrž). 
Nový zásobní řad bude postaven z potrubí HDPE vnitřní DN 80 v celkové délce 1468 bm. 
Vodovodní řady pro obec Chudoslavice budou postaveny v celkové délce 1310 m v profilech 
DN 80 (475 m) a DN 63 (835 m) z tlakového vodovodního potrubí HDPE. Celková délka 
vodovodu z trub HDPE je 2778 bm. Zároveň s výstavbou rozvodných řadů budou postaveny 
odbočky včetně přípojek veřejné části v celkové délce cca 355 bm z potrubí HDPE DN 25. 
Předpokládaný celkový počet odboček bude cca 50 ks (Myštice a Chudoslavice). Potrubí 
musí kvalitou odpovídat standartu materiálu PE 100 (Upoten-Uponor) a tlakové třídě min. PN 
10. Odbočky na vodovodních řadech budou provedeny navrtávacími pasy a HDPE DN 25 
mm (1") včetně uzavíracího ventilu a zemní soupravy. Odbočka bude zhotovena pouze na 
veřejném pozemku bez vodoměru a šachty. Ostatní bude věcí majitele nemovitosti. 
 
Zahájení stavby  ..................... 06/2007 
Ukončení stavby  .................... 06/2008 
 
Rozvodný řad I v obci Chudoslavice je navržen v celkové délce 475 bm z tlakového potrubí 
HDPE DN DN 80 a 63.  
Vodovodní řad II navazující na řad I bude proveden v délce 14 bm z HDPE DN 63. 
Vodovodní řady III, III-1 a III-1-1 navazující na řad I budou provedeny v celkové délce 300 
bm z HDPE DN 63 . 
Vodovodní řad IV navazující na řad I bude proveden v délce 232 bm z Pe DN 63.  
Vodovodní řad V bude proveden v délce 125 bm z HDPE DN 63.  
vodovodní řad VI bude proveden v délce 30 bm z HDPE DN 63.  
vodovodní řad VII bude proveden v délce 134 bm z HDPE 63.  
Při stavbě vodovodních řadů v obci Chudoslavice budou zároveň na potrubí umístěny 
odbočky vodovodních přípojek včetně zemních souprav. Celková délka zásobního řadu a 
rozvodných řadů v obci Chudoslavice z potrubí HDPE DN 80 a 63 bude 2778 bm. 
 
Vodojem bude postaven podzemní s objemem 2x 20 m3. Velikost vodojemu byla upřesněna 
na základě jednání s hydrogeologem a po odsouhlasení s budoucím provozovatelem celého 
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systému. Půdorys vodojemu bude obdélníkový. Výšková úroveň vodojemu je na kótě 328,6 
m (hladina v nádržích). V armaturní šachtě vodojemu, která bude součástí vodojemu bude 
umístěno dochlorovací zařízení firmy Prominent. Pro zásobování vodojemu vodou bude na 
původním stávajícím řadu do Ploskovic umístěna jednoduchá čerpací šachta. Z čerpací 
šachty bude voda dopravována do vodojemu výtlačným potrubím HDPE DN 63 v délce cca 
85 bm. Odpad z vodojemu (vypouštění) je řešen potrubím PVC DN 200 v délce cca 88 bm 
s umístěním 3 ks lomových šachet. Toto potrubí bude zaústěno do stávajícího přepadu 
z vodního zdroje, které přepadá do místní nádrže. Pro výstavbu vodojemu je nutné provést 
stavbu elektropřípojky a panelové cesty v šířce 3 m a délce 95 bm.  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Chudoslavice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (98 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a dále jsou čištěny v jedné domovní 
mikročistírně 17 EO (2 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. V obci je 
pouze jedna stoka dešťové kanalizace z kameninových trub DN 300 v dobrém stavu. 
Zaústěna je do Chudoslavického potoka. Jejím majitelem je obec. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních 
vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací 
výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně 
úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0097 Chudoslavice 
  .0097.02 Myštice 
 

identifikační číslo obce  005482 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chudoslavice - Myštice leží v severní části litoměřického okresu. Trvale zde 
žije do 30 obyvatel, jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci, přechodní 
návštěvníci tvoří dvě třetiny obce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 292 – 332 m n. m, náleží do povodí řeky Labe, 
protékají zde dva místní potoky a nachází se zde požární nádrž. Svým územím Myštice 
zasahují plně do CHKO České středohoří. Dále částečně zasahují do vnitřního a plně do 
vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně prameniště Myštice a plně do vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2.stupně prameniště Rabalka, což jsou zdroje vody pro obec 
Ploskovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, počet obyvatel bude stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Chudoslavice – místní část obce Myštice je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v 
parametrech dusičnany, vápník, hořčík, bakteriologické znečištění, těžké kovy a železo. Dle 
nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
Je nutno vyřešit zásobení pitnou vodou a vybudovat veřejnou vodovodní síť. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Chudoslavice - Myšticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou čištěny v 1 mikročistírně 13 EO 
(2%) s přepady odtékající do povrchových vod, dále v bezodtokových jímkách (98 %), odkud 
se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0098 Kamýk 
  .0098.01 Kamýk 
 

identifikační číslo obce  006297 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kamýk leží severně od Lovosic. Jedná se o obec, kde žije okolo 130 trvale bydlících 
obyvatel s 60 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a s ubytovacím zařízením (10 
lůžek). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, hlavně 
ovocnářství (AGROFRUKT Kamýk). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 – 358 m n. 
m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Mimo obec teče občasná vodoteč 
1 km, Tlučeňský potok vzdálen 2,0 km a Labe 2,5 km. Svým územím plně zasahuje do 
CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce, ale nárůst počtu obyvatel. V obci se plánuje v letech 2005-2015 výstavba rodinných 
domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské 
soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči pro Ústí nad Labem je 
vysazena odbočka (OZ-SK.LT.004.2) pro přivaděč PVC 100 do Velkých Žernosek. Na tomto 
řadu je vybudovaná armaturní šachta s odbočkou a čerpací stanicí pro obec Kamýk. Voda se 
čerpá výtlačným potrubím PVC 100 přes obec Kamýk do vodojemu Kamýk 2 x 25 m3 
(362,90/360,18). 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 93 % obyvatel. Vodovod je v 
majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Rekreanti využívají studny, u kterých není známa kvalita vody. 
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××××× 

Systém zásobení obce Kamýk se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
Pro plánovanou výstavbu se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Kamýk není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (70 %), odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Individuelně jsou likvidovány odpadní vody v 
septicích (25 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v mikročistírně (5 %) s 
přepady odtékající do povrchových vod. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních nádrží a jsou 
vsakovány do terénu. V severozápadní části obce se nachází stará dešťová stoka z 
betonových trub. Tato stoka je zaústěna do příkopu. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Kamýk a vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje dostatečně 
vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací 
stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek 
pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce 
Libochovany a na ČOV Litoměřice. 
V obci je plánována výstavba nových rodinných domů. Čištění odpadních vod z těchto 
objektů bude řešeno domovními čistírnami. 
Výhledově po roce 2015 je uvažováno s odvedením splaškových vod z obce Kamýk do 
kanalizačního systému obce Velké Žernoseky. 
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 CZ042.3506.4205.0099 Křešice 
  .0099.01 Křešice 
 

identifikační číslo obce  007608 
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. Studie proveditelnosti Kanalizace mikroregionu Litoměřice – PHARE CBC 2001, 

Dokumentace pro provedení stavby, Kanalizace – Křešice, VP PROJEKTING s.r.o., 
Kolová 2, Karlovy Vary 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Křešice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Jedná se o větší obec do 
840 trvale žijících obyvatel, s 63 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
soustředěná s historickým středem obce kolem kostela a návsi, dále s obytnou zástavbou 
převážně ze starších rodinných domků a z průmyslového areálu závodu VLNAP. V území 
převažuje zemědělská výrova, doplněna textilní továrnou SCHOLLER s.r.o. (přádelna příze) 
a drobnými průmyslovými provozovnami a Ústavem sociální péče. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 148 – 170 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde 
Blatenský potok. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá 
se mírný rozvoj obce a nárůst pracovních míst o cca 50 ve firmě SCHOLLER s.r.o. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Křešice je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.20), 
provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je distribuována v rámci 
Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči DN 800 z 
vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 100 do 
vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do 
Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje 
podél trati ČD do Křešic a dále řadem  DN 150 do Záhořan.  
Křešice náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 
(212,56/208,14). Vodovodní síť je v zastavěné části obce z potrubí DN 50 a DN 100. Z 
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tohoto vodovodu je zásoben i VLNAP a domky v Kolonii, včetně výkrmny skotu a východní 
části obce. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. 
Vodovod je částečně v majetku SVS a.s. a obce Křešice, provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Křešic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je třeba dostavět vodovodní síť v celé obci. Vodovod byl dostavěn a 15.7.2003 zkolaudován. 
 
Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě budou přesahovat v r.2011 6000 m3/kmxrok. Z 
tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Křešice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (59 %), přepady ze septiků odtékají 
do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (35 %), odkud se vyvážejí na ČOV 
Litoměřice do vzdálenosti 6 km. Individuálně jsou čištěny v domovních mikročistírnách, 
jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (6 %). 
Vlastní čištění odpadních vod má firma SCHOELLER, zaměstnávající přibližně 250 lidí, která 
má svojí čistírnu odpadních vod DČB 16/2 od firmy Aquatech, postavenou v roce 1995, která 
je v současnosti ve zkušebním provozu a probíhá kolaudační řízení. Jedná se o mechanicko-
biologickou čistírnu s denním přítokem 5,5 - 24 m3 /den, počet EO 50 – 170, účinnost 95 %. 
Dosud nejsou stanoveny povolené hodnoty k vypouštění. 
Odpadní vody z Ústavu sociální péče jsou likvidovány na domácí mechanicko-biologické 
čistírně odpadních vod ASBR III. Kal se odváží na ČOV Litoměřice. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně dešťovou kanalizací. Její nejstarší stoky pocházejí z 
let 1910 - 1920, většina stok pak byla budována od konce šedesátých let. Kanalizace slouží 
pro odvádění dešťových vod a odpadních vod z přepadů septiků. Je vyústěna na několika 
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místech do Blatenského potoka a do Labe. Stoky z období šedesátých let jsou většinou z 
kameniny a z PVC, mají převážně mírný spád, ale vzhledem k dostatečným profilům 
nedochází k jejich zanášení a ucpávání. Stav jednotlivých stok odpovídá jejich stáří. 
Majitelem celé sítě veřejné kanalizace je obec. 

××××× 

 
V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká 
ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice 
a Křešice. 
Akce řeší podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. 
Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d budou převáděny splaškové 
odpadní vody na ČOV Zahořany. 
V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení 
fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.  
Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m. 
Předpokládá se připojení 1097 EO. 
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 CZ042.3506.4205.0099 Křešice 
  .0099.02 Nučnice 
 

identifikační číslo obce  007609 
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. Studie proveditelnosti Kanalizace mikroregionu Litoměřice– PHARE CBC 2001, 

Dokumentace pro provedení stavby, Kanalizace – Křešice, VP PROJEKTING s.r.o., 
Kolová 2, Karlovy Vary 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křešice - Nučnice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Trvale 
zde žije do 130 obyvatel a jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci a jedno 
ubytovacím zařízení pro 6 přechodných návštěvníků. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, přímo navazuje na Křešice. Rozkládá se v nadmořské výšce 148 – 
152 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, které západním okrajem Nučnice protéká. Svým 
územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, 
pouze mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Křešice - Nučnice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-
SK.LT.001.22), provozní části Třeboutice. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do 
Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 100 do vodojemu Třeboutice 2x 650 
m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a 
zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a 
dále řadem  DN 150 do Záhořan. Zásobní řad do Nučnic je prodloužen z Křešic. 
Na vodovodní síť pro veřejnou potřebu je napojeno 65 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Nučnic se nebude v budoucnosti měnit. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Křešice - Nučnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (62 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti cca 6 km a v septicích 
(38 %) se zaústěním přepadů do kanalizace. 
 
Dešťové vody jsou převážně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. 
Pouze cca 20 % území obce má dešťovou kanalizaci - stoku DN 300 dlouhou 200 m s 
vyústěním do Labe. 

××××× 

V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká 
ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice 
a Křešice. 
Akce řeší podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. 
Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d budou převáděny splaškové 
odpadní vody na ČOV Zahořany. 
V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení 
fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.  
Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m. 
Předpokládá se připojení 1097 EO. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0099 Křešice 
  .0099.03 Sedlec 
 

identifikační číslo obce  018993 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křešice - Sedlec leží východně od Litoměřic a severně od Křešic. Trvale 
zde žije do 25 obyvatel a je zde 16 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, starší, venkovského charakteru. Zástavba se rozkládá v nadmořské 
výšce 214 – 236 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Místní částí obce Křešice - Sedlec 
protéká občasná vodoteč, mimo obec protéká Široký potok 0,9 km a Luční potok 1,3 km. 
Svým územím Sedlec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Křešice - Sedlec je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je 
individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu 
železa, dusičnanů a bakteriologického znečistění. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Křešice - Sedlec není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích do vzdálenosti 
cca 6 km 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a 
nádrže. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody 
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části 
Záhořany a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0099 Křešice 
  .0099.04 Třeboutice 
 

identifikační číslo obce  017044 
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. Studie proveditelnosti Kanalizace mikroregionu Litoměřice– PHARE CBC 2001, 

Dokumentace pro provedení stavby, Kanalizace – Křešice, VP PROJEKTING s.r.o., 
Kolová 2, Karlovy Vary 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křešice - Třeboutice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. 
Trvale zde žije okolo 110 obyvatel a je zde 45 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Zástavba přechází ve svazích 
pod Křemínem do zahrádkářských osad, rozkládá se v nadmořské výšce 147 – 226 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe. Třebouticemi protéká Labe a Luční potok. Svým územím plně 
zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný 
nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Křešice - Třeboutice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-
SK.LT.001.19), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je 
distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní ústecko. Na 
přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro 
přivaděč DN 100 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu 
Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250 do Třeboutic, 
který pokračuje do Křešic a Záhořan. 
Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. (80%) a obec Křešice (20%), provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Třeboutic se nebude v budoucnosti měnit. 
Je třeba dostavět vodovodní síť v celé obci. Byl dostavěn vodovod PE DN 63, dl. 144 m a 
zkolaudován 08/2003. 
 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Křešice - Třebouticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odtud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti cca 5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů. V obci je 
jedna kratší stoka odvádějící dešťové vody přes náves do Labe. Pochází z roku 1969, je z 
kameninových trub profilu 300 mm a délky 90 m. Její stav je špatný. 

××××× 

V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká 
ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice 
a Křešice. 
Akce řeší podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. 
Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d budou převáděny splaškové 
odpadní vody na ČOV Zahořany. 
V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení 
fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.  
Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m. 
Předpokládá se připojení 1097 EO. 
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 CZ042.3506.4205.0099 Křešice 
  .0099.05 Zahořany 
 

identifikační číslo obce  018994 
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. Studie proveditelnosti Kanalizace mikroregionu Litoměřice– PHARE CBC 2001, 

Dokumentace pro provedení stavby, Kanalizace – Křešice, VP PROJEKTING s.r.o., 
Kolová 2, Karlovy Vary 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Křešice - Zahořany leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. 
Trvale zde žije do 300 obyvatel. Je zde 26 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, převážně obytná zóna, v 
severní části je areál zámku, za tratí ČD navazuje místní část Zahořany na obec Křešice. 
Zahořany se rozkládají v nadmořské výšce 162 – 180 m n. m., náležejí do povodí řeky Labe, 
na severozápadě protéká Luční potok, na východě bezejmenná vodoteč. Svým územím 
Zahořany plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, 
pouze mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Křešice - Zahořany je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-
SK.LT.001.21), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je 
distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní ústecko. Na 
přivaděči DN 800 z vodojemu Zahořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro 
přivaděč DN 100 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu 
Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází 
obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a dále řadem  DN 150 do Zahořan.  
Zahořany náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 
(212,56/208,14). Nově budovaná vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území obce, je na ni 
napojeno 91 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku obce Křešice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Zahořan se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Podle navržené koncepce společného odkanalizování sídel Křešice, Zahořany, Nučnice a 
Třeboutice s odvedením odpadních vod na centrální ČOV Zahořany byla v r. 1999 uvedena 
do zkušebního provozu čistírna odpadních vod pro 1300 EO a kanalizační síť. Na 
splaškovou kanalizaci (K-LT.045-J.C) je napojeno 100 % obyvatel. Správcem a 
provozovatelem je obec Křešice. 
Dešťové vody jsou cca ze 30 % odváděny dešťovou kanalizací do Lučního potoka, cca ze 
70% jsou odváděny systémem příkopu, struh a propustků do vodotečí. 
Kanalizací jsou odváděny splaškové vody z celé obce. 
Vodoprávní povolení vydal Vodohospodářský orgán OkÚ Litoměřice dle § 8 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 138/73 Sb., o vodách  a v souladu s vládním nařízením č. 82/99 Sb., kterým se 
stanoví ukazatelé a hodnoty přípustného znečištění vod, vypouštět odpadní vody z ČOV do 
Lučního potoka v max. množství 56,55 m3/den, tj. 20 622 m3/rok při dodržení těchto 
limitních ukazatelů vypouštěného znečištění: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
60 80 15 30 15 30 5 10 - - - - 

Platnost rozhodnutí do r. 2010. 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 169 m3/den a BSK5 = 77,7 
kg/den využívá osvědčené technologie nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu a s 
předřazenou denitrifikací. Je vybavena technologií typu OXICLAR, která umožňuje 
odstraňování nutrientů z odpadní vody. 
Čistírna sestává z mechanického předčištění (jemné strojně stírané česle, lapač písku) a z 
kompaktního biologického stupně (denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem 
aktivovaného kalu, sestávajícího ze dvou samostatných reaktorů). ČOV je vybavena kalovým 
hospodářstvím - reaktor REOVIT.  
Odpadní voda protéká přes jemné strojně stírané česle šířky 400 mm s šířkou průlin 3 mm. 
Odpadní voda zbavená shrabků prochází do čerpací jímky. V čerpací jímce jsou osazena 
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dvě čerpadla, kterými je voda čerpána do lapače písku. Písek z lapače je odčerpáván 
pomocí mamutky do odvodňovače a pračky písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají na biologický stupeň čistírny, který je tvořen 
dvojicí reaktorů OXICLAR. Každý z nich je rozdělen na nitrifikační, denitrifikační a separační 
část, které jsou vzájemně propojeny přepážkami vestaveb. 
Před nátokem do denitrifikace dochází k rovnoměrnému rozdělení nátoku do obou reaktorů v 
rozdělovací nádržce. Do denitrifikace o objemu 29,6 m3 je mimo přítoku odpadních vod také 
přiváděn hydropneumaticky (mamutkou) vratný (recirkulovaný) kal. Denitrifikační směs je 
míchána míchadlem 50 GFHU 120. Pro případ nutnosti podpory nitrifikace (např. v zimních 
měsících) je v denitrifikaci instalován provzdušňovací systém se samostatným uzávěrem. 
Z denitrifikace odpadní voda ve směsi s vratným kalem natéká do nitrifikační sekce reaktoru 
(objem 146,8 m3) otvorem v přepážce u dna. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje 
jemnobublinný aerační systém, který sestává z trubkových provzdušňovacích elementů 
instalovaných na dně reaktoru. V nitrifikační části je osazeno kalové čerpadlo, kterým je 
odtahován přebytečný kal do zahušťovače kalu REOVIT. 
Separační prostory objemu 23,1 m3 tvoří nerezová vestavba s průměrem základny 4,3 m s 
výškou 4,3 m, v dolní části hydraulicky uzpůsobená pro fluidní filtraci kalu kalovým mrakem a 
pro jeho vnitřní recirkulaci. Uprostřed hladiny je osazen sběrač plovoucích nečistot  Na dně 
separačního prostoru je uloženo potrubí, kterým je hydropneumaticky odčerpáván vratný kal 
do denitrifikace.  
Přebytečný kal je odčerpáván do kalového hospodářství čistírny, které sestává ze 
zahušťovače kalu REOVIT. Reovit je betonová nádrž přiléhající k nádrži s reaktory 
OXICLAR. Reovit má půdorysné rozměry 5,5 m x 5,5 m a hloubku 4,5 m (užitečná hloubka 4 
m) a užitečný objem 88 m3. Je osazen filtrem DN 400 se semipropustkou vrstvou, dno je 
vyspádováno směrem k filtru na odsazenou vodu. Odsazená voda natéká gravitačně zpět do 
čistícího procesu do čerpací jímky. Z Reovitu se zahuštěný kal odváží fekálním vozem k 
likvidaci na čistírnu odpadních vod Litoměřice. 
Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt do Lučního potoka. 

××××× 

 
V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká 
ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice 
a Křešice. 
Pro napojení dalších obcí a místních částí bude kapacita nově vybudované čistírny 
nedostatečná (výhledově 1 700 EO) a proto bude čistírna do konce roku 2004 rozšířena 
dostavbou druhé technologické linky biologického stupně. Druhá linka bude stejného typu a 
velikosti jako nově vybudovaná. Bude nutno vybudovat rozdělovací objekt, situovaný za 
hrubé předčištění, který zajistí rovnoměrné rozdělení na dva stejné biologické reaktory 
OXICLAR. 
V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení 
fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.  
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 CZ042.3506.4205.0100 Levín 
  .0100.01 Levín 
 .0100.02 Horní Vysoké 
 

identifikační číslo obce  008080 
identifikační číslo obce  030051 

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. Projektová dokumentace k územnímu řízení, Levín - kanalizace a ČOV, SVIS spol. s  

r.o., Ústí n/Labem, Středisko Česká Lípa, Paní Zdislavy 2353, 470 01 Česká Lípa 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Levín včetně Bukoviny a Muckova leží severovýchodně od Úštěka v severní části 
okresu. Jedná se o malou obec do 100 trvale žijících obyvatel, s 80 objekty využívanými pro 
rodinnou rekreaci a s ubytovacími zařízeními se 120 lůžky. Oživení turistického ruchu by 
mohla přinést připravovaná cyklostezka Úštěk – Lovečkovice, vedená po tělese zrušené 
železniční trati. Zástavba je částečně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 375 – 450 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, západně 100 m 
od zástavby protéká Loubní potok, bezejmenná vodoteč a je zde požární nádrž. Svým 
územím Levín plně zasahuje do CHKO České středohoří a okrajově do vnějšího ochranného 
pásma vodního zdroje 2.stupně pro místní vodovod Levín. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce, ani nárůst počtu obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Levín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.019), který je v majetku 
obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., cca 5% vodovodních 
sítí spravuje obec. 
Zdrojem pitné vody jsou zářezy DTP vydatnosti 0,07 l/s, zářezy HTP vydatnosti 0,05 l/s s ČS 
0,7 l/s a vrt Horní Vysoké vydatnosti 2,06 l/s. Zářezy Levín DTP jsou svedeny do vodojemu 
DTP 30 m3 (444,83/442,74) a z vodojemu zásobním řadem DN 80 je voda dopravována  do 
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DTP spotřebiště a do vodojemu HTP 35 m3 (457,05/455,06). Do vodojemu HTP jsou dále 
svedeny zářezy Levín HTP. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce a propojovacím 
řadem PVC 100 pokračuje do části obce Horní Vysoké. V Horním Vysokém je do vodovodní 
sítě dodávána voda ze třetího zdroje pitné vody pro tento místní vodovod, vrtu Horní Vysoké 
o vydatnosti 2,06 l/s s ČS 1,6 l/s. Místní vodovod Levín zásobuje 100% obyvatel.  
 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu. 

××××× 

Systém zásobení Levína se nebude v budoucnosti měnit. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude 
vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. v obsahu radonu, navrhujeme zřízení odradonovací 
stanice. 
 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Levín (včetně Bukoviny a Muckova) není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
septicích. Přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace (50 %) a vsakují se do 
podpovrchových vod (20 %). Zbývajících 30 % splaškových vod je zachycováno v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Lovečkovice do vzdálenosti cca 3 km. 
 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. Jedná se o kameninové a betonové trouby DN 300 délky 450 m. 
Technický stav je nevyhovující. Tato kanalizace je správě obce Levín. 

××××× 
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V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení, Levín - 
kanalizace a ČOV společností SVIS spol. s  r. o., Ústí n/Labem, Středisko Česká Lípa, Paní 
Zdislavy 2353, 470 01 Česká Lípa. 
Jedná se o vybudování kanalizační sítě, včetně čerpacích stanic odpadních vod v obci Levín 
a Horní Vysoké a odvedení odpadních vod na navrhovanou ČOV. Celková délka navržené 
gravitační kanalizace je 2 532 m, celková délka výtlaků je 189 m. Součástí stavby jsou čtyři 
podzemní čerpací stanice odpadních vod a čistírna odpadních vod. 
 
SO 01 – část Levín 
stoka A v délce 788 m DN 300 
stoka A-1 v délce 160 m DN 300 
stoka A-2 v délce 442 m DN 300 
stoka A-3 v délce 50 m DN 300 
stoka A-4 v délce 22 m DN 300 
stoka A-5 v délce 58 m DN 300 
stoka A-5-1 v délce 48 m DN 300 
stoka A-5-11 v délce 36 m DN 300 
kanalizační výtlak V1 v délce 62 m DN 50 
kanalizační výtlak V2 v délce 23 m DN 50 
kanalizační výtlak V3 v délce 46 m DN 50 
stoka G v délce 40 m DN 250 
SO 02 část Horní Vysoké 
stoka B v délce 151 m DN 300 
stoka B-1 v délce 50 m DN 300 
stoka B-2 v délce 157 m DN 300 
stoka C v délce 76 m DN 300 
stoka C-1 v délce 30 m DN 300 
stoka D v délce 240 m DN 300 
kanalizační výtlak V4 v délce 58 m DN 100 
stoka H v délce 142 m DN 300 
stoka H-1 v délce 42 m DN 300 
SO 03 
ČOV 
SO 04 
Přípojky elektro k ČSOV a ČOV 
k ČSOV 1 v délce 57 m  
k ČSOV 2 v délce 25 m 
k ČSOV 3 v délce 22 m 
k ČSOV 4 v délce 80 m 
k ČOV v délce 45 m 
 
ČOV 
Odpadní vody budou svedeny oddílnou kanalizací do nové čistírny AČB 350. Navrhujeme 
progresivní řešení, které spočívá v použití kompaktní čistírny v kontejnerovém uspořádání. 
Výhoda tohoto řešení spočívá ve velmi jednoduchém stavebním řešení, neboť celá čistírna je 
řešena jako kontejnerové bloky (polypropylenové nádrže), ve kterých jsou osazena 
technologická zařízení. Průmyslová výroba čistírny zajišťuje vysokou preciznost provedení a 
velmi jednoduchou montáž na místě stavby. Provedení nádrží zaručuje nepropustnost pro 
vodu. Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace 
s částečnou aerobní stabilizací kalu. 



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

 ______________________________________________________________________________________________________  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec  str. 4 

Čistírna odpadních vod je navržena  za následujících předpokladů : 
• na čistírnu nejsou přivedeny žádné významné zdroje průmyslové odpadní vody, 
• návrh typové AČB 350 je proveden pro 350 EO 
• odpadní vody budou přivedeny oddílnou kanalizací 
 
 
Návrhové parametry: 
ukazatel  g/EO.d kg/d mg/l 
počet EO 350    
BSK5  60 21,0 400 
CHSK  120 42,0 800 
NL  55 19,3 367 
N-NH4  65% N-c 2,5 48 
N-celk  11 3,9 73 
P-celk  2,5 0,9 17 
 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.01 Liběšice 
 

identifikační číslo obce  008257 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Liběšice leží na severovýchod od Litoměřic a jihozápad od Úštěku. Jedná se o větší 
obec do 880 trvale žijících obyvatel, se 4 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Přímo v 
katastrálním území Liběšic je ZD Liběšice, průmyslové závody SÚS, ZZN, INVA a Ústav 
sociálních služeb. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a obytných domů. 
Obec je rozdělena na historickou zástavbu kolem návsi, zámecký areál s parkem, dnes 
využívaný jako ústav sociální péče a novou výstavbu s nákupním střediskem, kulturním 
domem a OÚ. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 288 m n. m. Území náleží do 
povodí řeky Labe, západním okrajem obce protékají Studený potok a místní bezejmenná 
vodoteč a je zde požární nádrž. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a 
CHKO České středohoří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu 
obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu 20 rodinných domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 
Habřina (SK-LT.003.1) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Vodovod původně z roku 1911 byl v roce 1961 doplňován. Zásobování obce 
je rozděleno do dvou tlakových pásem. 
Horní tlakové pásmo má zdroje vody :  zářezy u Srdova  
- zámecká studna, rezerva používaná z části své kapacity ve směsi s přítokem zdrojů 
horního tlakového pásma ( při plném využití zvýšený obsah dusičnanů)  
- vrt Liběšice, mimo provoz 
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Ze zdroje Srdov je voda dopravována do vodojemu Liběšice HTP 114 m3 (317,36/314,40) a 
z vodojemu zásobním řadem PVC 150 do spotřebiště. 
Dolní tlakové pásmo má zdroj vody – zářezy Liběšice u hájovny. Ze zářezů je voda 
dopravována do vodojemu Liběšice DTP 150 m3 (305,29/302,19), do vodojemu je dále 
přepouštěna voda z vodojemu HTP. Z vodojemu DTP vede zásobní řad PVC 100 do Liběšic 
a výhledově se plánuje připojení Dolních Chobolic. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje cca 95% obyvatel a všechny 
rekreanty. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. 
V loňském roce poklesla vydatnost pramenů a voda musela být dovážena i v listopadu.  

××××× 

Byl schválen záměr napojit obec Liběšice výtlakem HDPE DN 100 délky 4,480 km a ČS (Q 
5,8 l/s, H 95,0 m) na vodovod Jištěrpy – Chotiněves (SK-Encovany a SK-Chotiněves) a tím 
na oblastní vodovod Žernoseky. 
 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci byla koncem roku 1999 dokončena postupná výstavba kanalizační sítě (K-LT.038-
S.C) a čistírny odpadních vod pro 1020 EO s kapacitou 132 m3/den s odtokem vyčištěných 
vod do Studeného potoka. Zahájení zkušebního provozu bylo koncem roku 1999. 
Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku obce Liběšice a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace,  a.s. 
Vlastníkem ČOV je obec Liběšice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Liběšice do recipientu – 
Studený potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ 
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Litoměřice, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 12. 1. 2004, pod čj. 
ŽP/4411/03-Ba: 
Platnost rozhodnutí do 12/2012 
Q = 90 000 m3/r 
CHSK = 70 mg/l 
BSK5 = 15 mg/l 
NL = 25 mg/l 
Všechny vody jsou kanalizací odváděny do Studeného potoka (ten protéká II. ochranným 
pásmem vodního zdroje Obrtka).  
Pro čištění splaškových vod byla vybudována nová mechanicko-biologická čistírna 
odpadních vod se systémem nízkozatěžované nitrifikace a denitrifikace. Parametry čistírny 
odpadních vod jsou – Q = 132,6 m3/d, BSK5 = 61,2 kg/d, EO = 1020. 
Na čistírnu jsou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi a typovým vertikálním lapákem písku 
LPV 80, účinné plochy 0,38 m2 a účinného objemu 0,73 m3. Aktivační systém je tvořen 
jednou nádrží rozdělenou na denitrifikační zónu objemu 44 m3 a nitrifikační zónu objemu 176 
m3. Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinným aeračním systémem s membránovými 
aeračními elementy. K separaci kalu dochází v typové čtvercové vertikálně protékané 
dosazovací nádrži 420x420 cm. Ze dna dosazovací nádrže je odčerpáván odsazený 
aktivovaný kal čerpadlem výkonu Q = 1,3 l/s do denitrifikační zóny aktivace. 
Přebytečný kal je zahušťován a uskladňován v provzdušňovaném kalovém silu. 
Stabilizovaný kal je možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odvážet k 
odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda je 
průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Studeného potoka. 
Projektované parametry: 
1018 EO 
Q = 1,53 l/s = 48 250 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 262 mg/l 
  NL = 423 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 15 mg/l 
  NL = 20 mg/l 
Skutečné parametry: 
454 EO 
Q = 2,3 l/s = 72 019 m3/r 
Přítok:  CHSK = 319 mg/l 
  BSK5 = 137 mg/l 
  NL = 157 mg/l 
  N-NH4 = 21 mg/l 
  Odtok:  CHSK = 37 mg/l 
  BSK5 = 8 mg/l 
  NL = 25 mg/l 
  N-NH4 = 3,85 mg/l 
Produkce stabilizovaného kalu 1 t/r, odvoz na ČOV Litoměřice. 
  
V obci Liběšice jsou splaškové vody od 12 % trvale žijících obyvatel čištěny v 
mikročistírnách, vyčištěné vody odtékaly do dešťové kanalizace  
Splaškové vody od 31 % trvale žijících obyvatel byly zachycovány v septicích, přepady ze 
septiků odtékaly do dešťové kanalizace a od 32 % v bezodtokových jímkách, odkud se 
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vyvážely na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 11,3 km. V současné době je na kanalizaci 
s odtokem na novou ČOV Liběšice napojeno 25% obyvatel. 
V současné době je v celé obci postavena kanalizace. 
 
Ve větší části obce je dešťová kanalizace. Byla budována od počátku století, kmenové stoky 
pocházejí pravděpodobně z období 1.republiky. Další stoky pak byly většinou budovány v 
souvislosti s novou výstavbou. Kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod a 
předčištěných odpadních vod z přepadů septiků. Mimo to jsou do ní zaústěny i odtoky od 
obou domovních čistíren odpadních vod. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Všechny vody jsou kanalizací odváděny do Studeného potoka (ten protéká II. ochranným 
pásmem vodního zdroje Obrtka). Většina kanalizační sítě je především pro své stáří ve 
špatném stavu. Dešťová kanalizace je v majetku obce.  

××××× 

Stávající stav odkanalizování a čištění odpadních vod je vyhovující i pro výhled k roku 2015. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.02 Dolní Chobolice 
 

identifikační číslo obce  005193 
kód obce    00002 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 
 

PODKLADY 

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

vod 
3. Projektová dokumentace k územnímu řízení, PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., 

Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, Horní a Dolní Chobolice, kanalizace – červenec 2003, 
Horní a Dolní Chobolice, vodovod – leden 2004 

4. Žádost obce Liběšice v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r. 
o., ze  dne 18. 12. 2008 

 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Dolní Chobolice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde 
žije do 60 obyvatel, jsou zde 3 objekty využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru, prochází zde železniční trať, která sídlo dělí 
od 500 m vzdálených Liběšic. Dolní Chobolice se rozkládají v nadmořské výšce 278 – 296 m 
n. m., náležejí do povodí řeky Labe, protéká zde Chobolický potok a zástavbou bezejmenná 
vodoteč. Nacházejí se zde dvě požární nádrže. Svým územím Dolní Chobolice plně zasahují 
do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Dolní Chobolice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, 
ale cca 87% obyvatel je napojeno na vodovod Zemědělského družstva Liběšice. Voda není 
pitná. Tento vodovod nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná se o 
dodávku pouze užitkové vody. 
Jedná se o vodovod ze šedesátých let  původně vystavěný pro kravín. Zdrojem jsou mělké 
drény stažené do studny. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech 
dusičnanů, dále nevyhovuje bakteriologicky – je zabezpečeno chlorování. 
Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 2,74 l/s (zdroj má rezervu) svedené do čerpací 
jímky, z které se voda čerpá výtlakem 2“ do vodojemu 50 m3 (326,00/330,00) a z vodojemu 
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zásobním řadem DN 100 svedena do spotřebiště. Na vodovodní síť Soběnic jsou napojeny 
Dolní Nezly a Dolní Chobolice. 
Zbývající část obyvatel je zásobována pitnou vodou individuelně pomocí studní nebo 
vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je 
nedostatečné. Kvalita vody ve studních nevyhovuje dle vyhlášky 376/2000 Sb. Zdroj je 
nekvalitní v parametrech dusičnanů a bakteriologického znečistění. 

××××× 

V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je březen 2005 a dokončení prosinec 2005. Tento projekt řeší 
zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o výstavbu nové vodovodní sítě a o výstavbu 
vodního zdroje a vodojemu pro obce Horní a Dolní Chobolice. Vodovodní řady jsou navrženy 
PE 2 ½“ a PE 2“ o celkové délce 3872,5 m. 
Tato varianta není stále konečná, jelikož zdroje v okolí nejsou kapacitně dostatečné, 
převážně v letních měsících. V současné době probíhají jednání ohledně možnosti napojení 
tohoto vodovodu na oblastní vodovod Žernoseky. Toto by bylo možné po vybudování řadu 
mezi obcemi Jištěrpy a Chotiněves a dále z obce Chotiněves do Chobolic. Další variantou je 
propojení Chobolic a obce Trnobrany. Na tato propojení není zpracována žádná projektová 
dokumentace, vše je zatím v jednání. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Liběšice - Dolní Chobolice není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. 
Přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (45 %). Zbývající splaškové vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách (55 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. V 
západní části obce je jedna stoka dešťové kanalizace do níž jsou pravděpodobně zaústěny i 
přepady ze septiků od blízkých objektů. Uvedená stoka pochází asi z počátku sedmdesátých 
let, je z betonových trub DN 400 a patří do majetku obce. Stoka je mírně zanesená a není 
dostatečně těsná. Její stav lze považovat za vyhovující pouze pro odvádění dešťových vod. 
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××××× 

V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je srpen 2004 a dokončení říjen 2005. Tento projekt řeší 
odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice a napojení do stávající šachty na kanalizaci v 
Liběšicích. Jedná se o výstavbu kanalizačních splaškových stok včetně veřejných částí 
kanalizačních přípojek a o likvidaci stávajících septiků a žump. Stoková síť bude vybudována 
z korugovaného PVC DN 250, celková délka 3355,5 m. Dále budou realizovány dvě čerpací 
stanice odpadních vod a výtlačné potrubí celkové délky 135 m. 
 
V obci Dolní Chobolice se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 
250 v délce 1159 m a ČOV pro 250 EO s hrubým předčištěním a biologickým stupněm s 
aktivačním stupněm s přerušovanou aerací se střídáním anoxické a oxické fáze v jediné 
aktivační nádrži. Kal má být po gravitačním zahuštění a aerobní stabilizaci odvážený v 
tekutém stavu k další likvidaci. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.03 Dolní Nezly 
 

identifikační číslo obce  015161 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice – Dolní Nezly leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 
50 obyvatel, je zde 8 objektů využívané pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 270 – 294 m n. m. 
Dolní Nezly náleží do povodí řeky Labe a je zde požární nádrž a meliorační kanály. Obec je 
bez recipientu. Svým územím Dolní Nezly částečně zasahují do CHOPAV Severočeská 
křídla a plně do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný 
nárůst počtu obyvatel. Připravuje se rekonstrukce chalupy na penzion. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Dolní Nezly je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, ale 
cca 88% obyvatel je napojeno na vodovod Zemědělského družstva Liběšice. Tento vodovod 
nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná se o dodávku pouze užitkové 
vody. Do řadu prosakují fekálie. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  
dusičnany a bakteriologické znečištění. Jedná se o vodovod z šedesátých let původně 
vystavěný pro kravín. Zdrojem jsou mělké drény stažené do studny. Voda ze zdroje je 
nevyhovující - je zabezpečeno chlorování. 
Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 2,74 l/s (zdroj má rezervu) svedené do čerpací 
jímky z které se voda čerpá výtlakem 2“ do vodojemu 50 m3 (326,00/330,00) a z vodojemu 
zásobním řadem DN 100 svedena do spotřebiště. Na vodovodní síť Soběnic jsou napojeny 
Dolní Nezly a Dolní Chobolice. 

××××× 

Systém zásobení místní části Dolní Nezly se nebude v budoucnosti měnit. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Liběšice – Dolních Nezlech není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
(100 %), přepady ze septiků zasakují do terénu. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále zasakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Ploskovice a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.04 Horní Chobolice 
 

identifikační číslo obce  005194 
kód obce    00004 

 
Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Projektová dokumentace k územnímu řízení, PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., 

Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, Horní a Dolní Chobolice, kanalizace – červenec 2003, 
Horní a Dolní Chobolice, vodovod – leden 2004 

4. Žádost obce Liběšice v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r. 
o., ze  dne 18. 12. 2008 

 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Horní Chobolice leží severovýchodně od Litoměřic a severně od 
Liběšic. Trvale zde žije do 50 obyvatel, je zde 31 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 
– 410 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 200 m západně od obce protéká Chobolický 
potok a bezejmenná vodoteč. Svým územím Horní Chobolice plně zasahují do CHKO České 
středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, 
ale nárůst počtu obyvatel. Předpokládá se výstavba turistické ubytovny. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Horní Chobolice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Dle vyhlášky 376/2000 
Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech  dusičnany a bakteriologické znečištění.  

××××× 
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V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je březen 2005 a dokončení prosinec 2005. Tento projekt řeší 
zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o výstavbu nové vodovodní sítě a o výstavbu 
vodního zdroje a vodojemu pro obce Horní a Dolní Chobolice. Vodovodní řady jsou navrženy 
PE 2 ½“ a PE 2“ o celkové délce 3872,5 m. 
Tato varianta není stále konečná, jelikož zdroje v okolí nejsou kapacitně dostatečné, 
převážně v letních měsících. V současné době probíhají jednání ohledně možnosti napojení 
tohoto vodovodu na oblastní vodovod Žernoseky. Toto by bylo možné po vybudování řadu 
mezi obcemi Jištěrpy a Chotiněves a dále z obce Chotiněves do Chobolic. Další variantou je 
propojení Chobolic a obce Trnobrany. Na tato propojení není zpracována žádná projektová 
dokumentace, vše je zatím v jednání. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
V místní části obce Liběšice - Horních Chobolicích není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
(100 %). Přepady ze septiků se vsakují do podpovrchových vod. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. Horními 
Chobolicemi protéká vodoteč, která je převážně zatrubněná a slouží současně jako dešťová 
kanalizace. Majitelem je obec. Tato dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu. 

××××× 

V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je srpen 2004 a dokončení říjen 2005. Tento projekt řeší 
odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice a napojení do stávající šachty na kanalizaci v 
Liběšicích. Jedná se o výstavbu kanalizačních splaškových stok včetně veřejných částí 
kanalizačních přípojek a o likvidaci stávajících septiků a žump. Stoková síť bude vybudována 
z korugovaného PVC DN 250, celková délka 3355,5 m. Dále budou realizovány dvě čerpací 
stanice odpadních vod a výtlačné potrubí celkové délky 135 m. 
 
V obci Horní Chobolice se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 
250 v délce 1858 m a tlakovou kanalizaci PE DN 80 v délce 128 m. Čerpací stanice bude 
odvádět splaškové vody z části obce ze stoky B do stoky AD. Stokou A jsou všechny 
splaškové vody svedeny na ČOV Dolní Chobolice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.05 Horní Nezly 
 

identifikační číslo obce  015163 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Horní Nezly leží severovýchodně od Litoměřic a západně od 
Liběšic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, je zde 5 objektů využívanými pro rodinnou. Zástavba 
je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 302 - 314 
m n. m., náleží do povodí řeky Labe, je zde vodní nádrže. Severním okrajem zástavby 
protéká bezejmenná vodoteč – přítok Lučního potoka. Svým územím Horní Nezly plně 
zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale nárůst počtu 
obyvatel. Předpokládá se změna využití objektů na trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Horní Nezly je bez vodovodní sítě s parametry vodovodního řadu 
pro veřejnou potřebu. Voda není pitná. Zásobování vodou je ze soukromé studny, umístěné 
na soukromém pozemku a s rozvodem k jednotlivým domům starým potrubím ve špatném 
stavu. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Dle 
vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železo, koliformní bakterie, fekální 
koliformní bakterie, enterokoky. Vodovod je v majetku a ve správě obce. 

××××× 

V místní část obce Liběšice - Horní Nezly navrhujeme obnovit vodovod pro veřejnou potřebu. 
Do budoucna se předpokládá vybudování nového zdroje, případně vykoupení studny a 
pozemku v okolí stávajícího zdroje a jejich oprava, následně pak rekonstrukce rozvodů po 
obci. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Liběšice - Horních Nezlech není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
(20 %), přepady ze septiků se vsakují do podpovrchových vod nebo v bezodtokových 
jímkách (80 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo zasakují 
do terénu. Tato kanalizace je ve špatném technickém stavu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Liběšice a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.06 Mladé 
 

identifikační číslo obce  005196 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Mladé leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 50 
obyvatel, je zde 20 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 – 334 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe, protéká zde bezejmenná vodoteč. Svým územím Mladé plně 
zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída a do 
ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu 
obyvatel. Jsou předpoklady pro zvýšení počtu obyvatel změnou užívání rekreačních objektů 
na trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Mladé je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-
LT.026) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 0,25 l/s, svedené do vodojemu 10 m3 
(366,18/363,95). Z vodojemu je voda dopravována zásobním řadem DN 50 do spotřebiště. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 82 % obyvatel. Množství vody je 
ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. 

××××× 

Systém zásobení místní část Mladé se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Liběšice – Mladé není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
septicích (100 %). Přepady ze septiků se vsakují do podpovrchových vod. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, která je 
částečně zatrubněná, do ní je zaústěna jedna stoka. Kanalizace je provedena z betonových 
trub DN 500 - 600 a pochází pravděpodobně z konce šedesátých či začátku sedmdesátých 
let. Kanalizace byla vybudována především jako zatrubnění místní vodoteče a této funkci 
dosud plně vyhovuje. Majitelem je obec. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.07 Soběnice 
 

identifikační číslo obce  015164 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Soběnice leží severovýchodně od Litoměřic. Součástí Soběnic je  
i Dolní Řepčice. Trvale zde žije okolo 140 obyvatel, je zde 46 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD 
Liběšice) a sadařstvím. Soběnice se rozkládají v nadmořské výšce 294 – 330 m n. m., 
náležejí do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní vodoteč a jsou zde tři vodní nádrže. 
Svým územím zasahují plně do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV 
Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 
Předpokládá se rozšíření ovocnářství a skladování ovoce a výstavba nájemních bytů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Soběnice je částečně zásobována vodou z místního vodovodu v 
majetku i ve správě ZD Liběšice a ze soukromých studen. Vodovod byl vybudován 
zemědělským družstvem v roce 1964 a v osmdesátých letech proběhla rekonstrukce 
rozvodné sítě. Tento vodovod nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná 
se o dodávku pouze užitkové vody. Tato voda je dle vyhlášky 376/2000 Sb. nekvalitní v 
parametrech dusičnany a bakteriologické znečištění. 
Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 2,74 l/s (zdroj má rezervu) svedené do čerpací 
jímky, z které se voda čerpá výtlakem 2“ do vodojemu 50 m3 (326,00/330,00) a z vodojemu 
zásobním řadem DN 100 svedena do spotřebiště. Zásobní síť pokrývá cca 75% zastavěného 
území obce, zásobuje cca 75 % obyvatel. Na vodovodní síť Soběnic jsou napojeny Dolní 
Nezly a Dolní Chobolice. 
V Soběnicích jsou dále dva malé vodovody ze studní. Studny jsou v blízkosti komunikace a 
ochranné pásmo vodního zdroje není určeno. Kvalita této vody není známa. Vodovod je 
v majetku obce Liběšice a zásobuje 19 % obyvatel. 
Tyto vodovody nemají charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
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Systém zásobení Soběnic se nebude v budoucnosti měnit. Nezbytné je zajištění desinfekce 
zdroje a jeho pravidelné sledování po kvalitativní stránce (chybí firma na odborné 
provozování vodovodu). Dále je potřeba provést rekonstrukce vodojemu a připojit dva lokální 
vodovody ve východní části obce. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Liběšice – Soběnicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
septicích. Přepady ze septiků se ze 69 % vsakují do podpovrchových vod a ze 30 % jsou 
zaústěny do dešťové kanalizace. 
U nově otevřené restaurace (majitel p. Šimek) byla v roce 1993 vybudována ČOV se 
štěrbinovou nádrží (1 %) a zemním filtrem podle projektu firmy EKOS Hrnčíř. Funkce této 
ČOV je nedostačující. 
Vesnicí prochází zatrubněný potok. Je na něm vybudováno několik dešťových vpustí a jsou 
do něj zaústěny i přepady ze septiků od blízkých objektů. Do tohoto zatrubněného potoka je 
zaústěna jediná stoka dešťové kanalizace vedoucí ze západní části zástavby. Slouží též pro 
odvádění dešťových vod, ale jsou do ní zaústěny i přepady ze septiků. Zatrubnění potoka a 
stoka jsou provedeny z betonových trub. Stáří kanalizace se nepodařilo zjistit, předpokládá 
se že pochází z šedesátých až z počátku sedmdesátých let. Tato kanalizace je z hlediska 
technického stavu nevyhovující. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, 
struh a propustků do recipientů. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
obce Liběšice a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.08 Srdov 
 

identifikační číslo obce  015305 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Srdov leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 
obyvatel, je zde 35 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci a penzion se 40 lůžky. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, sloužící převážně pro rekreaci, 
rozkládá se v nadmořské výšce 325 – 395 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, při 
východním okraji zástavby protéká Srdovský potok, bezejmenná vodoteč a jsou zde dvě 
vodní nádrže. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do 
CHOPAV Severočeská křída a Národní přírodní rezervace Sedlo a do vnitřního a vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2. stupně vodních zdrojů pro skupinový vodovod Habřina a místní 
vodovod Trnobrany. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Srdov je zásobována ze skupinového vodovodu Habřina (SK-
LT.003.3). Skupinový vodovod zásobuje dvě místní části obcí je to: Úštěk – Habřina a 
Liběšice – Srdov. Přebytky ze skupinového vodovodu Habřina jsou přes rozdělovací jímku 
přepouštěny do Liběšic. Prameniště vodovodu jsou  Srdov – zářezy u lesa a zářezy Srdov-
Habřina. Obec je zásobována ve dvou vodovodních tlakových pásmech. Horní vodojem 
30 m3 (408,49/405,98) zásobuje převážnou část Srdova. Z dolního vodojemu 50 m3  
(348,59/345,68) je zásobována dolní část Srdova a Habřina.  
V obci je vodovod od roku 1905, v šedesátých letech byla převážná část vodovodu 
vyměněna. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce,  zásobuje 81 % obyvatele. 
Přechodně bydlící obyvatelé nejsou napojeni na veřejnou vodovodní síť, mají zásobování 
pitnou vodou individuelní (studny). 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Srdova se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů, častá poruchovost. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Liběšice - Srdově není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady 
ze septiků se vsakují do podpovrchových vod (31 %) nebo jsou zaústěny do dešťové 
kanalizace (18 %). Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (51 %), 
odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou částečně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a 
nebo jsou vsakovány do terénu. Dále zástavbou vede stoka dešťové kanalizace u níž se 
předpokládá, že jsou do ní zaústěny i přepady ze septiků. Navíc jsou do ní zaústěny místní 
vývěry vody a přepad z rybníčku. Stoka je z betonových trub DN 500, pochází asi ze 
šedesátých let. Patří do majetku obce. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.09 Trnobrany 
 

identifikační číslo obce  008258 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Trnobrany leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 
110 obyvatel, je zde 21 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 318 – 350 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Trnobranský potok a občasná místní vodoteč. Svým 
územím Trnobrany plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV 
Severočeská křída a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel změnou využívání rekreačních objektů pro 
trvalé bydlení. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Trnobrany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-
LT.022) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 1,4 l/s, svedené do vodojemu 12 m3 
(382,95/376,41) a z vodojemu zásobním řadem ET 100 je voda dopravována  do spotřebiště. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 50 % obyvatele. Vodovod je z 
roku 1952. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. 

××××× 

Systém zásobení místní část Trnobrany se nebude v budoucnosti měnit. 
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Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Dále je nutné provést rekonstrukci 
prameniště a rekonstrukci vodojemu, případně postavit nový. Kapacitu stávajícího vodojemu 
lze využívat jen na 6,4 m3.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Liběšice – Trnobranech není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady 
ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace (100 %). 
V Trnobranech jsou dvě stoky dešťové kanalizace u nichž se předpokládá, že jsou do nich 
zaústěny přepady ze septiků. Stoky jsou z bet. trub DN 300 – 400, pocházejí asi ze 
šedesátých let. Patří do majetku obce Liběšice. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
obce Liběšice na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0101 Liběšice 
  .0101.10 Zimoř 
 

identifikační číslo obce  008259 
kód obce    00010 

PODKLADY 

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

vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Liběšice - Zimoř leží jihozápadně od Úštěku. Trvale zde žije do 50 obyvatel, 
je zde 17 chat pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 264 – 278 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
západním okrajem zástavby protéká Trnobranský potok. Svým územím Zimoř plně zasahuje 
do CHOPAV Severočeská křída, částečně do CHKO České středohoří a plně do vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2.stupně vodních zdrojů. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani 
nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Liběšice - Zimoř je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování 
pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je 
ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Liběšice - Zimoři není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady 
ze septiků se vsakují do podpovrchových vod (75 %) a nebo jsou zaústěny do dešťové 
kanalizace (25 %).  
 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. Podél silnice vede jediná stoka dešťové kanalizace, vyústěná do 
silničního příkopu. Stoka je z betonových trub DN 400, je poměrně mělce uložena a v 
mírném spádu, svoji funkci však dostatečně plní. Je majetkem obce. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0102 Libochovany 
  .0102.01 Libochovany 
 

identifikační číslo obce  008310 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libochovany leží v severní části litoměřického okresu na pravém břehu Labe. Jedná se 
o obec do 470 trvale žijících obyvatel, se 76 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba obce je poměrně soustředěná, s návsí venkovského charakteru, je rozdělena 
železnicí. Je zde kamenolom TARMAC – SEVEROKAMEN a objekt sloužící k podnikání (10 
zaměstnanců). Je plánováno výhledové využití zámku k turistickým účelům. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 143 – 172 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, které zde 
protéká a severně od obce protéká potok. Svým územím plně zasahuje do CHKO České 
středohoří. Předpokládá se výstavba cca 20 RD v roce 2005-2010.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libochovany je napojena na skupinový vodovod Velké Žernoseky (OZ-M-LT.055). 
Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské 
soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči pro Ústí nad Labem je 
vysazena odbočka pro přivaděč PVC 150 do Libochovan. Za odběrným místem je osazena 
redukce tlaku. Rozvodná síť v obci byla vybudována v roce 1975 a postupem doby byla 
doplňována. V současné době, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 90 % 
obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.   

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Libochovany není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody jsou zachycovány v septicích (50 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové 
kanalizace, dále v bezodtokových jímkách (20 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. Od 30 % obyvatel jsou splaškové vody vypouštěny přímo do dešťové 
kanalizace bez čištění. 
Stávající dešťová kanalizace, která by měla výhledově tvořit základ jednotné kanalizační sítě, 
dnes odvádí dešťová vody z 80 % zástavby obce. Dvěma výústními objekty je zaústěna do 
Labe. 
V Libochovanech byl v roce 1943-44 vybudován drážní kanál profilu 750/1050 mm se 
zaústěním do Labe, který původně sloužil k odvodnění drážního tělesa. Postupem času do 
drážního kanálu byly napojeny dešťové a odpadní vody z obytných domů z okolí a nově 
vybudované dešťové kanalizace. Nejprve kanalizace z části obce pod tratí ČD, stoky z roku 
1970 z bet. trub DN 300 a později byla v roce 1982 vybudována v akci "Z" další stoková síť z 
DN 250 – DN 600, která odvodňuje zbytek obce nad tratí, včetně kanalizace samostatně 
vyústěné nad obcí do Labe. Kanalizace je v majetku obce. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. 
 

××××× 

V obci Libochovanech se předpokládá, že stávající dešťová kanalizace bude po rekonstrukci 
tvořit cca 75 % jednotné kanalizace. Rekonstruované stoky budou mít jednak vejčitý profil 
75/105 a dále kruhové profily DN 600 až DN 250. Celková délka rekonstrukcí bude 2,960 
km. Dále se předpokládá výstavba nových úseků kanalizace z PVC trub DN 300 délky 0,890 
km. 
Součástí dostavby bude i čerpací stanice s výtlačným řadem DN 80, délky 0,120 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
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Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu odpadních vod budou přiváděny jednotnou kanalizací odlehčené odpadní vody. 
Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými lapákem 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV 
Litoměřice) vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně 
odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Labe. 
Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části obce Libochovany - 
Řepnice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0102 Libochovany 
  .0102.02 Řepnice 
 

identifikační číslo obce  008311 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Libochovany – Řepnice leží v severní části litoměřického okresu 0,5 km na 
východ od Libochovan. Trvale zde žije do 90 obyvatel, je zde 5 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se 
zemědělstvím, je zde areál Agrofruktu Kamýk (kravín – 170 ks). Řepnice se rozkládají v 
nadmořské výšce 180 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, západním okrajem 
zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a 
do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Libochovany – Řepnice je napojena na skupinový vodovod Velké 
Žernoseky (OZ-M-LT.056). Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je 
distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na 
přivaděči pro Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč PVC 100 do Řepnici. Za 
odběrným místem je osazena redukce tlaku. Připojení bylo provedeno v roce 1976 z důvodů 
klesání vydatnosti v místním zdroji. Původní vodovod v obci je z roku 1908 má vlastní zdroj – 
zářezy Řepnice s vydatností 0,13 - 0,4 l/s. Z prameniště je voda svedena do vodojemu 50 
m3 (238,08 / 235,77) a zásobním řadem DN 150 dopravována do spotřebiště. V současné 
době vodovodní síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 70 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Vlastní užitkový vodovod má zemědělský areál Agrofrukt Kamýk v Řepnici. Ze studny nad 
areálem je gravitačním potrubím voda přiváděna k jednotlivým objektům. Ověřená vydatnost 
je 60 m3 / den. S využíváním užitkového vodovodu se počítá i výhledově. 
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Systém zásobení Řepnic se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Libochovany – Řepnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, přepady 
ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (40 %) a nebo vsakují do terénu (35 %), nebo v 
bezodtokových jímkách (25%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Obcí prochází stará stoka – zatrubněná bezejmenná vodoteč, odvádějící dešťové vody. Do 
této stoky jsou zaústěny přepady septiků. Stoka pochází z předválečné doby a je vyústěna 
pod vesnicí v podobě otevřené vodoteče. Její technický stav není uspokojivý. Tato stoka je 
v majetku obce Libochovany. 

××××× 

V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,110 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 300. 
Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 0,630 km do kanalizační 
sítě obce Libochovany a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Libochovany. 
Zatím není zpracována projektová dokumentace. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0103 Litoměřice 
  .0103.01 Litoměřice – město 
 .0103.02 Pokratice 
 .0103.03 Předměstí 
 .0103.04 Za nemocnicí 
 

identifikační číslo obce  040898 
identifikační číslo obce  008556 
identifikační číslo obce  008545 
identifikační číslo obce  040899 

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 Litoměřic z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. B. Šantrůček  
8. Kanalizační řád Litoměřice 
9. Kanalizace mikroregionu Litoměřice – studie proveditelnosti, PHARE CBC 2001 
10. PD k SP v rozsahu realizace, Litoměřice – ul. Českolipská, odlehčovací stoka – SVIS 

s.r.o. Ústí nad Labem, říjen 2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Litoměřice je jedno z nejstarších historicky dokumentovaných sídlišť na území Čech, 
leží na pravém břehu Labe. Litoměřice jsou okresním městem ležícím uprostřed intenzivně 
zemědělsky využívané krajiny s 240880 obyvateli s jedním rekreačním objektem a s hotely s 
582 lůžky. Město je rozdělením do 36 urbanistických celků.  
Průmyslové závody a drobné výrobní provozovny jsou umístěny převážně ve východní části 
města a částečně roztroušeny uvnitř obytné zástavby. Hlavními průmyslovými závody jsou: 
COMPLETA (Agrostav), Litoměřické mlýny, ČSAD, Jatka - Zikmund, Pekárny-PeHaK, 
Prádelny a čistírny – t.č. v likvidaci, město je prodává, problém je však stará zátěž v půdě a 
podzemní vodě (technochlor), Pivovar, Mrazírny - sklady a nový závod, TIMO (Triola), Fruta 
a.s. Labena - v likvidaci, MELBRO (drůbežárny, jatka), SEMPRA Litoměřice = Vod-ka 
Litoměřice a dále provoz areálů kasáren Pod Radobýlem a Jiřího z Poděbrad, nemocnice, 
výstaviště. Město leží v nadmořských výškách 144 – 260 m n. m. Území náleží do povodí 
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řeky Labe, které na jihu města protéká, středem města protéká Pokratický potok, v západní 
části potok Kamýcký a ve východní části protéká Močidelský potok. Na Písečném ostrově je 
koupaliště. Území města částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České 
středohoří. Do budoucna se předpokládá mírný rozvoj výroby, občanské vybavenosti a 
rozšíření místních služeb okresního města a mírný nárůst počtu obyvatel. Ve východní části 
města (pod výstavištěm Zahrada Čech) se připravuje výstavba průmyslové zóny na ploše 
cca 6 ha. Na Dómském pahorku výstavba areálu domova důchodců a Hospice sv. Štěpána. 
Místní část obce Litoměřice - Pokratice leží v severní části města Litoměřic. Jedná se o část 
Litoměřic, kde žije do 5000 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 ubytovací zařízení. 
Zástavba převážně panelovými částečně i rodinnými domy je soustředěná, městského 
charakteru v nadmořské výšce 186 - 260 m n.m. Náleží do povodí řeky Labe, protéká zde 
Pokratický potok a na severu se nachází vodní nádrž. Svým územím Pokratice částečně 
zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a NPP Bílé stráně. 
Předpokládá se rozvoj Pokratic. V prostoru mezi Pokraticemi, Mířejovicemi a Litoměřicemi na 
tzv. “Mířejovické stráni” by mělo v budoucnu bydlet cca 2000 obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Litoměřice je zásobováno ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.1). 
Skupinový vodovod Litoměřice – provozní větev Litoměřice zásobuje:  město Litoměřice I. – 
V. tlakové pásmo, Žalhostice, Píšťany, Třeboutice, Křešice, Záhořany.  
Hlavním zdrojem pitné vody je oblastní vodovod (ÚV Malešov, ÚV Vrutice), doplněný o přítok 
z prameniště Mentaurova, Pokratice, Močidla a přetok ze Skalice. Úpravna vody Litoměřice s 
vrtem Li-1b (vydatnost 18 l/s) slouží pouze jako pohotovostní a úpravna vody v Terezíně je 
odstavena. 
 
Jako akumulace slouží vodojemy : 
Tlakové pásmo Vodojem Kubatura  m3 max. hladina min. hladina 
Oblastní 
vodovod 

Záhořany 4 000 275,07 269,25 

I. tl. pásmo Mostka 1 500 275,10 271,56 
 Radobýl 1 2 000 274,88 269,88 
II. tl. pásmo Radobýl 2 4 000 252,41 246,19 
III. tl. pásmo Mostka 3 2 000 230,39 225,76 
 Radobýl 3 500 230,12 225,17 
IV. tl. pásmo Mostka 4 1 300 214,44 208,75 
 Žalhostice 120 216,63 213,47 
V. tl. pásmo Třeboutice 1 300 212,56 208,14 
Miřejovice Miřejovice DTP 10 282,61 281,50 
 Miřejovice HTP 40 353,10 351,21 
 
Město je rozděleno na 5 tlakových pásem. Číslování tlakových pásem je podle místní 
zvyklosti označeno jako horní pásmo I. a dolní V. Tlaková pásma jsou mezi sebou 
propojena, takže je možné v případě potřeby vzájemné přečerpávání nebo přepouštění.  
I. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 245,00 – 222,00 m n. m. Zdroj 
vody je prameniště Močidla (11,5 l/s) s vodojemem Mostka I. 2 x 250 m3 (275,10/271,56) a 
zásobním řadem DN 150 do spotřebiště. Do vodojemu je možnost čerpat vodu i z vodojemu 
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Mostka III., který je napojen na oblastní vodovod. Další zdroj vody je prameniště Pokratice s 
přítokem z Mentaurova a s přetokem ze Skalice (4,9 l/s) potrubím DN 100 do spotřebiště. Do 
vodojemu Radobýl I. 2 x 1000m3 (274,88/269,88) je možno čerpat i vodu z vodojemu 
Radobýl II.2 x 2000m3 (252,41/246,19), který je napojen na oblastní vodovod. 
II. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 222,00 – 200,00 m n. m. Je 
ovládáno vodojemem Radobýl II. 2 x 2000 m3 (252,41/246,19), do kterého je voda dodávána 
řadem DN 400 z přivaděče oblastního vodovodu DN 800. Z vodojemu do spotřebiště je voda 
dodávána gravitačně řadem DN 400.  
III. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 200,00 – 177,00 m n. m. Pro 
zásobování pitnou vodou III. tlakového pásma jsou vybudovány na přivaděči oblastního 
vodovodu DN 800 dvě odbočky. Jedna pro vodojem Mostka III. 2 x 1000 m3 
(230,39/225,76), se zásobním řadem DN 300 z vodojemu do spotřebiště. Druhá pro vodojem 
Radobýl III. 500 m3 (230,12/225,12), zásobní řad z tohoto vodojemu do spotřebiště je DN 
500.  
IV. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 177,00 – 154,00 m n. m. Je 
ovládáno vodojemem Mostka IV. 2 x 650 m3 (214,44/208,75), do kterého je voda 
přepouštěna z vodojemu Mostka III. a při havarii z doplňkového zdroje vody Li-1b s úpravnou 
vody Litoměřice. Zásobní řad do spotřebiště je DN 300. Ze zásobní sítě IV. tl. pásma v 
Litoměřicích jsou zásobovány Píšťany a je plněn vodojem Žalhostice 2 x 60 m3 
(216,63/2213,47), který slouží pro vodovod Žalhostice jako akumulace a pro IV. tl. pásmo 
vodovodu Litoměřice jako přerušovací komora. 
V. tlakové pásmo zásobuje zástavbu na kótě 150,00 – 185,00 m n. m., je napojeno na řad 
oblastního  vodovodu DN 800 a ovládáno vodojemem Třeboutice 2 x 650 m3 
(212,56/208,14)., zásobuje jen malou část Litoměřic kolem ČSAD a hlavně převádí vodu do 
skupiny Litoměřice – jih. 
 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. a zásobuje 100 % obyvatel. 
 
Vlastní užitkový vodovod mají závody : 
Mrazírny Litoměřice – vlastní vrt s odběrem cca 115 m3 /den 
Pivovar Litoměřice – vlastní studna s odběrem cca 300 m3 /den (je mimo provoz)  
ČSAD Litoměřice – vlastní studna s odběrem cca 18 m3 /den 
 
Místní část obce Litoměřice - Pokratice je zásobována ze skupinového vodovodu (OZ-
SK.LT.001.1) ze dvou tlakových pásem. První tlakové pásmo je zásobováno jednak z 
oblastního vodovodu DN 800 přes vodojem Radobýl II. 2 x 2000 m3 (252,41/246,19) odkud 
je voda čerpána do vodojemu Radobýl I. 2 x 1000 m3 (274,88/269,88) a jednak z prameniště 
Pokratice  + přítoku z Mentaurova a přetoku ze Skalice a dále potrubím DN 100 do 
spotřebiště. Do prvního tlakového pásma je také přiváděna voda z prameniště Močidla přes 
vodojem Mostka I. 2 x 250 (275,10/271,56) potrubím DN 150. Druhé tlakové pásmo je 
zásobováno potrubím DN 400 (DN 300) z vodojemu Radobýl II. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % všech obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.. 

××××× 
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Systém zásobení města se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě v rozsahu 2,0 km vodovodní 
sítě/rok. 
V Litoměřicích je první vodovod od roku 1902. Rekonstrukce řadů vzhledem na jejich stáří je 
potřebná hlavně v prostoru Dómského pahorku, ve staré zástavbě Pokratic, v ulicích M. 
Pomocné, Nádražní, Na valech. 
Dále je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů. 
 
Systém zásobení Pokratic se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Litoměřice má jednotnou kanalizační síť (K-LT.001.1-J.C), která odvádí odpadní vody 
od trvale žijících obyvatel, občanské vybavenosti i průmyslových producentů z převážné 
části města na čistírnu odpadních vod Litoměřice, uvedenou do provozu v roce 1994. Jedná 
se o soustavnou kanalizační síť s gravitačním odváděním odpadních vod na ČOV - Písečný 
ostrov. Výust na Střeleckém ostrově slouží především jako odlehčení dešťových vod. Hlavní 
kostru stokové sítě tvoří kmenová stoka A a kmenová stoka B. Původní kanalizace, hlavně s 
vejčitých profilů 400/600, 500/750, 600/900, 700/1050, 800/1200, 1000/1500, s tlamového 
profilu 1000/1500 a dále čtvercového profilu 200/200, byla stavěna v letech 1908 – 1925. V 
pozdějších letech byla kanalizační síť doplněna o stoky budované pro novou výstavbu z trub 
DN 250 – 1600 a o dvě štoly 1800/1900. Na kanalizaci je vybudováno 10 dešťových 
oddělovačů. Odlehčené vody jsou odvedeny buď do Pokratického potoka nebo přímo do 
Labe. 
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Kmenová stoka A začíná profilem DN 1600 na ČOV Litoměřice, vede podél pravého břehu 
řeky Labe a stáčí se do ulice Na valech. Přivádí na ČOV odpadní vody prakticky z celého 
města, vyjma ul. Na mýtě a bytovek za výstavištěm Zahrady Čech. 
Kmenová stoka B se napojuje na kmenovou stoku A cca 700 m před ČOV. Je vybudována z 
části jako štola - v ulicích Zahradnická a Komenského. Z ulice Komenského pokračuje ulicí 
Masarykovou a dále podél Pokratického potoka ulicí Revoluční. Do kmenového sběrače B 
jsou zaústěny odpadní vody z urbanistického obvodu Radobýl, částečně Pokratice, 
Předměstí a Střed. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 21306 obyvatel, tj. 99 %. Zbývající 
obyvatelé mají odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV 
(1%).  
Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace,  a.s. 
Na kanalizační síť je napojena řada průmyslových závodů PeHaK, Fruta octárna, sklady a 
nový závod Mrazíren a ČSAD. Přímo na ČOV je pak napojen objekt drůbežích jatek 
MELBRO a jatek Zikmund.  
Výstavba čistírny odpadních vod pro město Litoměřice byla zahájena v říjnu 1991 a 
dokončena v říjnu 1994. Uvedena do trvalého provozu byla dne 30.4.1996. Od 1.12.1997 
jsou na ČOV čerpány odpadní vody také z kanalizačního systému Lovosice. 
Pro ČOV Litoměřice bylo vydáno povolení k vypouštění odpadních vod OÚ Litoměřice RŽP 
pod č.j. 231.2-7649/99/ŽP ze dne 18.11.1999.  
Limity dle rozhodnutí: 97 978 EO, Q = 3 500 000 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
Mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg.  
mg/l 

Pc  
mg/l 

p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  
70 100 10 20 15 30 10 20 15 30 3 6 

Platnost rozhodnutí je do 12/2005. 
Projektované hodnoty: 
Q = 180 l/s, 5 676 480 m3/rok 
BSK5 = 378 mg/l   2 145,71 t/rok 
NL = 288 mg/l    1 634,83 t/rok 
 
Skutečný přítok:  
Q = 75,2 l/s, 2 372 298 m3/rok 
CHSK = 1297 mg/l   3 075,84 t/rok 
BSK5 = 335 mg/l   794,45 t/rok 
NL = 1132 mg/l   2 684,55 t/rok 
 
Na městské čistírně odpadních vod jsou v současnosti čištěny komunální a průmyslové 
odpadní vody z měst Litoměřice a Lovosice. Čistírna odpadních vod v Litoměřicích je řešena 
jako mechanicko-biologická s mezofilním vyhříváním vyhnívání při teplotě 35°C a 
odstraňováním fosforu z odpadních vod. Kalový plyn jímaný v plynojemech bude využíván k 
vytápění a k ohřevu kalu, jakož i pro pohon plynových motorů. Čištění odpadních vod 
zajišťuje mechanicko-biologická čistírna s kapacitou Q = 15 496 m3/d a BSK5 = 5850 
kg/den. 
Odpadní voda přitéká přívodní stokou do objektu hrubého předčištění. V tomto objektu je 
sloučena čerpací stanice, která je vybavena čerpadly typu KSB, dešťový oddělovač, lapák 
písku, hrubé česle, strojně stírané jemné česle a provzdušňovaný lapák písku.  
Dešťový oddělovač slouží k odlehčení dešťových průtoků, přesahujících návrhové parametry 
ČOV.  
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Plovoucí nečistoty zachycené na jemných česlích jsou vylisovány v lisu na shrabky a 
deponovány před odvezením k likvidaci v přilehlé, k tomu určené jímce. Dispozičně je 
umožněn obtok jemných česlí.  
Zachycený písek v lapači je odčerpáván vyklízecím mostem do akumulační jímky písku. 
Vzduch k mamutkám lapače písku je dodáván z dmychadel umístěných v přízemí objektu. 
Jímky písku, shrabků a plovoucích nečistot budou vyklizeny společným drapákem a 
odváženy k tomu určeným dopravním prostředkem na místo skládky příp. likvidace.  
Mechanicko-biologická část čistírny je navržena ve dvou samostatně pracujících linkách, 
sestávající z nádrží usazovacích, aktivačních a dosazovacích. Vybavení nádrží umožňuje 
vzájemné propojení jednotlivých objektů čistírenských linek v případě vyřazení některé 
jednotky. Usazovací nádrže jsou navrženy podélné o šířce 12 m, délce 20 m a hloubce vody 
3,4 m. Zachycený kal je shrnován pojezdovými mosty do konických jímek dna v čele nádrží a 
odtud čerpán do společné kalové jímky. Plovoucí nečistoty jsou shrnovány z hladiny do 
sběrného žlabu a čerpány do jímky v objektu hrubého předčištění.  
Biologická část čistírny odpadních vod je tvořena oběhovou aktivací ve dvou jednotkách s 
provzdušňováním mamutími rotory Passavant. S ohledem na hloubku vody 4,2 m jsou pro 
zajištění dostatečného míchání, rotory doplněny míchadly. Aktivace  je rozdělena do zón 
nitrifikačních a denitrifikačních v závislosti na dodávce kyslíku. Kyslíkové poměry v nádržích 
jsou sledovány kyslíkovými sondami Pro odstranění fosforu z odpadní vody je u aktivačních 
nádrží navrženo dávkování síranu železnatého.  
Aktivovační směs je odváděna do dvou kruhových dosazovacích nádrží. V obou 
dosazovacích nádržích s průměrem 18,0 m, výškou obruby 4,75 m a objemem 1400 m3 je 
oddělován aktivovaný kal od vyčištěné vody. Zachycený kal je shrnován pojezdovými mosty 
do středních kalových jímek a odtud recirkulován zpět do aktivací nebo jako přebytečný 
čerpán do sedimentací a odtud spolu s kalem primárním do kalové jímky. Vyflotovaný kal z 
hladiny je čerpán do jímky plovoucích nečistot.  
Vyčištěná voda je vedena do měrného objektu a odtud do recipientu Labe.  
Kalové hospodářství se skládá z nádrží zahušťovacích, vyhnívacích a přidružených provozů. 
Smíšený kal akumulovaný v kalové jímce u sedimentace je čerpán do dvojice zahušťovacích 
nádrží o průměru 10 m, vybavených míchadly. Kal zahuštěný na 5-7 % sušiny je čerpán do 
vyhnívací nádrže 1. stupně a potom do vyhnívací nádrže 2. stupně a nádrže uskladňovací. 
Homogenizace obsahu nádrže je pomocí cirkulačního kalového čerpadla a kalového plynu z 
plynových kompresorů. Pro ohřev kalu je použit kalový plyn, jako náhradní medium svítiplyn. 
Kalový plyn je rovněž využíván pro výrobu el. energie, zejména v období špiček. 
Nejvhodnější využití kal. plynu bude upřesněno za provozu. Kalový plyn je jímán ve dvou 
plynojemech objemu 2 x 300 m3. Eventuelní přebytek kal. plynu bude v případě např. 
poruchy zařízení na energ. využití spalován v hořáku zbytkového plynu. Vyhnilý kal bude 
odvodňován na dvojici sítopásových lisů. Odvodněný kal bude odvážen na místo k tomu 
určené, voda od lisu pak odtéká do přítoku ČOV.  
Ke srážení fosfátu z přitékající odpadní vody je dávkován roztok FeCl3 (41 %). Chemické 
hospodářství je umístěno ve stejném objektu jako strojní odvodňování kalu a dmychárna a je 
provedeno jako kompaktní stanice s vlastní automatikou.  
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Litoměřicích vyskytují ještě 
následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Zikmund-
řeznictví jatka 13 7,00 9,79 1,19 16,99 1,43 0,63 0,17 

2 MELBRO porážka a zprac. 
drůbeže 176 406,00 277,59 192,29 544,66 41,48 17,77 4,58 
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3 Litoměřické 
mrazírny 

skladování a 
výroba potravin  63 178,00 71,20 65,30 130,50 9,50 5,95 2,35 

4 PeHaK, v.o.s pekárenská a 
cukr. výroba 190 40,20 10,41 7,52 15,96 1,42 0,08 0,04 

5 Měst.prádelna a 
čistírna 

praní a čišťění 
prádla 32 v likvidaci 

6 KONUS s.r.o. výroba octa 11 204,00 0,22 0,20 0,40 0,03 0,02 0,01 

7 ČSAD Bus  
Ústí n/L doprava 115 12,10 1,49 1,59 3,08 0,17 0,10 0,04 

8 Korunní pivovar 
s.r.o Výroba piva 45 140,00 22,39 10,330 30,85 0,94 0,29 0,12 

 
Odpadní vody jednotlivých firem jsou likvidovány na městské ČOV. 
Ostatní drobný průmysl, řemeslná výroba, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní 
areály, podnikatelský sektor, aj. mají celkovou produkci odpadních vod 1284,2 m3/den. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do 
recipientů. 
 
Místní část obce Litoměřice - Pokratice má vybudovanou síť jednotné gravitační kanalizace z 
kameninových trub DN 300 – DN 800 v délce 6,241 km a z trub betonových DN 500 v délce 
0,170 km. Celková délka kanalizační sítě je 6,411 km. Odpadní vody jsou kanalizační sítí 
přivedeny do kmenového sběrače B-Litoměřice a částečně do hlavní stoky F1-Litoměřice a 
dále na ČOV Litoměřice. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provoz zajišťují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.. Na kanalizační síť a ČOV je napojeno 99 % trvale žijících 
obyvatel a od 1 % jsou splaškové vody odváděny do septiků s přepady zaústěnými do 
povrchových vod. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do 
recipientů. 

××××× 

Ve městě Litoměřicích je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z kameninových 
nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,630 km, čímž bude 
odkanalizováno celé město. Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice a tři výtlačné 
řady DN 80 a DN 100 v celkové délce 0,540 km. 
Konkrétně se jedná o dostavbu kanalizace, výstavbu čerpací stanice a výtlačného řadu 
v ulici Na mýtě, spádově příslušící do povodí vodoteče vtékající do Labe a přečerpání 
odpadních vod do kanalizace vedoucí na čistírnu. Do této čerpací stanice bude vyústěna 
kmenová stoka z Trnovan a Podviní.  
Dále podchycení kanalizace v ulicích Křížová a Krupka, která ústí do vodoteče a přečerpání 
odpadních vod do kanalizační sítě vedoucí na čistírnu odpadních vod. Konečně podchycení 
kanalizace v části ul. Marie Pomocné, která je vyústěna do Labe a přečerpání odpadních vod 
do kanalizační sítě vedoucí na čistírnu odpadních vod. 
V místní části Litoměřice - Pokratice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  
kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 – DN 800 v celkové délce 2,740 
km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 10,0 m. 
 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
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Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
Po ukončení dostavby kanalizace a uvedení do provozu bude nutné zajistit odstavení 
stávajících septiků. 
 
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 
realizace na akci Litoměřice – ul. Českolipská, odlehčovací stoka. Zpracovatelem této 
dokumentace je SVIS s.r.o., Ústí nad Labem. 
Tento projekt řeší vybudování nové odlehčovací stoky s vyústěním do ramene řeky Labe. 
Účelem je odlehčení kanalizačního sběrače 500x750 mm v ulici Českolipská v Litoměřicích. 
Celková délka trasy odlehčovací stoky DN 800 je 162 m, materiál železobetonové trouby 
(116 m), PVC v ocelové chráničce DN 1220/12,5 mm (21 m) a protlak. 
Tato stavba je již zrealizována. 
 
Na ČOV Litoměřice budou přiváděny splaškové vody z města Terezína a obcí Trnovany, 
Sulejovice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Miřejovice, Píšťany, Lhotky na Labem, Velkých 
Žernosek, Žalhostice, Siřejovice, Žitenice, Vchynice a místních částí Podviní, Nové Kopisty, 
Radostice a Želetice, Pohořany, Skalice. 
 
Dle studie proveditelnosti Kanalizace mikroregionu Litoměřice se od 09/2003 realizují 
následující stavby, které budou postupně ukončeny 08/2005: 
 
Litoměřice – Miřejovická stráň 
Řeší odkanalizování výstavby 327 RD a 150 bytů v bytových domech formou gravitační 
jednotné sítě se zaústěním do stávající kanalizace s odvodem na ČOV. Na síti bude osazen 
dešťový oddělovač zaústěný do vodoteče. 
Kanalizační řady v celkové délce 8 646 m, z toho 
DN 200 2 527 m 
DN 250 2 766 m 
DN 300 1 620 m 
DN 400    700 m 
DN 500    580 m 
DN 600    136 m 
DN 800      315 m 
Předpokládá se připojení 1800 EO. 
 
Na Mýtě 
Řeší odkanalizování 22 objektů gravitační splaškovou kanalizací s přečerpáním do výtlaku 
z Trnovan do Litoměřic. Součástí je malá ČS 2 l/s a dešťová kanalizace zaústěná do 
vodoteče. 
Kanalizační řady v celkové délce 732 m, z toho 
DN 200 132 m 
DN 300 580 m 
Výtlak DN 80   20 m 
Předpokládá se připojení 220 EO. 
 
Žernosecká ul. 
Řeší odkanalizování 25 RD gravitační splaškovou kanalizací s přečerpáním do stávající sítě 
v Litoměřicích. Součástí je malá ČS 1,5 - 2 l/s. 
Kanalizační řady v celkové délce 570 m, z toho 
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DN 300 125 m 
Výtlak DN 80  445 m 
Předpokládá se připojení 231 EO. 
 
Dle provozovatele bude nutné na ČOV provést následující úpravy: 
 úprava hydrauliky hrubého předčištění tak, aby nedocházelo k sedimentaci písku dříve, 

než dosáhne lapáku písku 
 doplnit technologii o separátor písku 
 zkapacitnit nátokové žlaby v česlovně 
 výměna stávající technologie vyklízení usazovacích nádrží za moderní (řetězové) 
 doplnit on-line sondu měření odtokové koncentrace fosforu (ortofosfátů) s vazbou na 

dávkování síranu železitého 
 vyměnit čerpadla kalu do VN za typ bez nutného chlazení, nebo nahradit chlazení 

stávající chlazení pitnou vodou za chlazení vodou vyčištěnou (úprava užitkové vody) 
 stávající anaerobní zónu vystrojit jako regeneraci kalu s bioaugmentací 
 změnit stávající místo zaústění kalové vody z odvodnění do nově zřízené regenerace 

kalu 
 záměna stávajícího odvodnění na sítopásových lisech za odvodnění na zařízeních s 

vyšší výstupní koncentrací sušiny (odstředivky), popř. ponechat 1 sítopásový lis jako 
rezervu pro krytí výpadků nového zařízení 

 doplnit technologii dosazovacích nádrží o účinnější a efektivnější systém odtahu 
plovoucích látek 

 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.01 Lovečkovice 
 

identifikační číslo obce  008767 
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.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lovečkovice leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. 
Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel a se 165 obyvateli v rekreačních objektech 
(43 objektů využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 27 chat) a jedno ubytovací zařízení s 
20 lůžky). Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru. V obci jsou zemědělské 
závody (2 x velkokapacitní kravín) a drobné výrobní provozovny. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 434 – 484 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Od 
obce 0,8 km protéká Luční potok. Svým územím Lovečkovice plně zasahují do CHKO České 
středohoří a okrajově do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro skupinový 
vodovod Horní Vysoká, Levín. Nepředpokládá se nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lovečkovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.024) v majetku 
SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy-štola vydatnosti 0,28 l/s (ZD.024/1) a prameniště 
vydatnosti 0,17 l/s (ZD.024/2), svedené do vodojemu 100 m3 (485,66/482,44). Z vodojemu 
zásobním řadem LT 80 je voda dopravována  do spotřebiště. Zásobní síť pokrývá celé 
zastavěné území obce s výjimkou místní části Hradiště a Lukavice (30 trvale žijících 
obyvatel). Vodovod zásobuje 87 % obyvatel.  
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××××× 

Systém zásobení Lovečkovic se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V roce 1997 byla ve velké části obce Lovečkovice vybudována splašková kanalizace (K-
LT.017-S.C) a ČOV. Na splaškovou kanalizaci a ČOV je dnes napojeno 73 % trvale žijících 
obyvatel. Stoky jsou z PVC trub DN 300. Nová kanalizace je majetkem SVS a.s., ČOV je 
majetkem obce a obojí provozuje je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Od zbývajících obyvatel (27 %) jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, 
odkud se vyvážejí na ČOV v Lovečkovicích.  
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Lovečkovice do recipientu 
– v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, 
referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 26. 8. 2002, pod čj. 231.2/4862/02/ŽP 
Platnost rozhodnutí do 12/20012 
Q = 19 700 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
70 110 15 30 20 30 15 30 - - - - 

Projektované parametry: 
350 EO 
Q = 0,61 l/s = 19 142 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 400 mg/l 
  NL = 367 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 15 mg/l 
  NL = 15 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
248 EO 
Q = 0,60 l/s = 18 697 m3/r 
Přítok:  CHSK = 606 mg/l 
  BSK5 = 287 mg/l 
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  NL = 940 mg/l  
Odtok:  CHSK = 194 mg/l 
  BSK5 = 40 mg/l 
  NL = 29 mg/l 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod firmy Fortex 
Šumperk. Tato kontejnerová čistírna typu AČB 350 má kapacitu Q = 48,0 m3/den a BSK5 = 
38,8 kg/d. Pro čištění odpadních vod je použit systém nízkozatěžované aktivace s 
předřazenou denitrifikaci a s aerobní stabilizaci přebytečného kalu. 
Splaškové vody z obce přitékají do čerpací stanice, v níž jsou osazena mělnící čerpadla 
PIRANHA s výkonem cca 2,8 l/s. Čerpadla zabezpečují kromě čerpání odpadní vody na 
biologický stupeň čištění i rozmělnění veškerých nečistot, které obsahují přiváděné odpadní 
vody.  
Takto upravené odpadní vody jsou přečerpávány na biologický stupeň čistírny, který tvoří 
nádrže denitrifikace a nitrifikace a dosazovací nádrž. Do denitrifikační sekce čistírny jsou 
mimo výtlaku odpadních vod zaústěny i výtlaky interní recirkulace a vratného kalu. Pro 
promíchávání celého obsahu nádrže je zde osazeno vertikální míchadlo. Po průchodu 
denitrifikačními nádržemi je přiváděna aktivační směs do nitrifikační nádrže o objemu 47 m3, 
která je rozdělena přepážkami na čtyři provzdušňované sekce. Provzdušňování je 
zajišťováno jemnobublinnou aerací pomocí dmychadel a aeračních elementů FORTEX AME 
260. V poslední sekci je osazena mamutka čerpající aktivační směs zpět do denitrifikace.  
Z nitrifikace odtéká aktivační směs přes zónu odplynění do uklidňovacího válce dosazovací 
nádrže. V dosazovací nádrži dochází k usazování a separaci kalu. Pro separaci je použita 
vertikální dosazovací nádrž DN 300. Odsazená voda přepadá do odtokového žlabu, odtud 
teče přes měrné zařízení do odtoku z čistírny. Usazený kal je mamutkou odtahován jako 
vratný kal do denitrifikační nádrže aktivace. Do denitrifikace je dále vyvedeno potrubí 
mamutky stahující kal z hladiny dosazovací nádrže. Přebytečný kal se odčerpává další 
mamutkou do provzdušňovaných  kalových jímek.  
Jedná se o dvě jímky o celkovém objemu cca 15 m3. Doba zdržení cca 20 dnů s 
provzdušňováním kalu s aerobní stabilizací. Z těchto jímek je zahuštěný aerobně 
stabilizovaný kal přečerpáván kalovým čerpadlem do odvodňovacího zařízení OZK.  
Vyčištěné odpadní vody jsou vsakovány do terénu. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. 
V obci je pouze cca 350 m obecní dešťové kanalizace, která je položena jen v některých 
částech obce. Kanalizace je ve špatném stavu. 

××××× 

V obci Lovečkovice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních 
trub DN 300 v celkové délce 0,895 km, čímž bude odkanalizována celá obec. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
Pro zajištění čištění odpadních vod z obce je nutno rekonstruovat stávající čistírnu 
odpadních vod. Rekonstrukce bude zahrnovat úpravy na čerpací stanici a rozšíření 
biologického stupně instalací druhé linky tvořené typovou čistírnou AČB 350, shodnou se 
stávající, která zajistí vyhovující likvidaci odpadních vod. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.02 Dolní Šebířov 
 

identifikační číslo obce  016780 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Lovečkovice - Dolní Šebířov leží severozápadně od Úštěku a severně od 
Lovečkovic. Trvale zde žije do 20 obyvatel a 84 obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 20 
objektů využívaných pro rodinnou rekreaci (z toho 14 chat). Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru, hlavně s rekreačním využitím. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 426 – 460 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní 
vodoteč. Svým územím Dolní Šebířov plně zasahuje do CHKO České středohoří a do 
ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Lovečkovice - Dolní Šebířov je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody vyhlášce 376/2000 Sb. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Lovečkovice - Dolním Šebířově není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách (100 %), odtud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v 
Lovečkovicích do vzdálenosti cca 3 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.03 Knínice 
 

identifikační číslo obce  016782 
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, SčVK a.s. Litoměřice - statistické výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Lovečkovice - Knínice leží v severní části litoměřického okresu, 
severovýchodně od Lovečkovic, na hranicích s ústeckým okresem. Trvale zde žije do 30 
obyvatel a 152 obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 43 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci (z toho 23 chat). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 406 – 470 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
protéká zde místní vodoteč a jsou zde dvě vodní nádrže, z toho jedna požární. Svým 
územím Knínice plně zasahují do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Lovečkovice - Knínice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
(M-LT.036), která je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. 
Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy vydatnosti 0,59 l/s (ZD.036/1) svedené do vodojemu 
50 m3 (477,60/475,30). Z vodojemu zásobním řadem DN 80 je voda dopravována  do 
spotřebiště. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje všechny obyvatele a 
rekreanty.  

××××× 

Systém zásobení Knínic se nebude v budoucnosti měnit.  
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Lovečkovice - Knínicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v 
Lovečkovicích do vzdálenosti cca 4 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.04 Levínské Petrovice 

identifikační číslo obce  008766 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Lovečkovice - Levínské Petrovice leží severozápadně od Úštěku. Trvale 
zde žije do 20 obyvatel a 68 obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 21 objektů 
využívaných pro rodinnou rekreaci (z toho 9 chat). Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, průmysl a zemědělství zde v současné době není i když jsou v obci 
dva velkokapacitní kravíny a velkokapacitní seník. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 
490 – 522 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. V obci jsou meliorační kanály a je zde jedna 
vodní nádrž. Svým územím Levínské Petrovice plně zasahují do CHKO České středohoří a 
do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce obce Lovečkovice - Levínské Petrovice je bez vodovodního řadu pro 
veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních 
vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj 
nekvalitní v parametrech vysokého obsahu dusičnanů, železa a bakteriologického znečistění. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Lovečkovice - Levínských Petrovicích není v současnosti vybudovaný 
systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních 
vod Lovečkovice do vzdálenosti cca 3 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.05 Mukařov 
 

identifikační číslo obce  010036 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Lovečkovice - Mukařov leží v severní části litoměřického okresu, 
severovýchodně od Úštěku u hranic okresu Děčín. Trvale zde žije do 40 obyvatel a 72 
obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 18 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci a 
jedno ubytovací zařízení pro 30 lůžek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru. Mukařov se rozkládá v nadmořské výšce 540 – 575 m n. m., náleží do povodí 
řeky Labe, jsou zde meliorační kanály, Úštěcký potok 0,8 km od obce a jsou zde 3 vodní 
nádrže. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří  a do ochranného pásma 
zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Lovečkovice - Mukařov je zásobována pitnou vodou ze skupinového 
vodovodu (SK-LT.061) Verneřice – okres Děčín (SK-050-VER).  
Zdrojem pitné vody jsou dvě vodní štoly ve Verneřicích (okres Děčín) svedené do čerpací 
stanice. Z této ČS se voda čerpá do vodojemu Verneřice 200 m3 (537,50/533,50), který 
slouží pro zásobování Verneřic a do vodojemu Mukařov 100 m3 (588,50/584,50). Z 
vodojemu Mukařov je voda zásobním řadem ET 100 dopravována do spotřebiště. Skupinový 
vodovod Verneřice – Mukařov byl proveden jako zkušební akce pro trubní materiál ET a sklo. 
Přiváděcí řad mezi obcí Verneřice a Mukařov je proveden v souběhu z potrubí sklo 100 a ET 
100. Zásobní síť v obci je z potrubí ET, sklo, litina. Pokrývá celé zastavěné území obce a 
zásobuje 100 % obyvatel.  
Vodovodní síť v obci je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Mukařova se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových vodovodních řadů. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Lovečkovice - Mukařově není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odtud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v 
Lovečkovicích do vzdálenosti 5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodních nádrží, 
nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.06 Náčkovice 
 

identifikační číslo obce  010037 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Lovečkovice - Náčkovice leží severovýchodně od Úštěku. Trvale zde žije do 
20 obyvatel a 155 obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 40 objektů využívanými pro 
rodinnou rekreaci (z toho 16 chat), rekreace představuje cca 70 % obyvatel. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 524 – 570 
m n. m., náleží do povodí řeky Labe, cca 300 m jihovýchodně od Náčkovic protéká místní 
vodoteč a je zde jedna vodní nádrž. Obec je bez recipientu. Svým územím plně zasahují do 
CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Lovečkovice - Náčkovice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů – starý 
vodovod v majetku obce, rozvody ze studny bez dokumentace, zásobuje 4 obyvatele a 14 
rekreantů. Množství vody je dostatečné. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v 
parametrech vysokého obsahu dusičnanů, železa a bakteriologického znečistění. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
 
V delším výhledu (po r. 2015) má obec zájem o připojení na vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu. Zásobení by bylo možné z vodojemu Mukařov. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Lovečkovice - Náčkovicích není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v 
Lovečkovicích vzdálené cca 5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0104 Lovečkovice 
  .0104.07 Touchořiny 
 

identifikační číslo obce  016783 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dokumentace k územnímu řízení, Touchořiny – kanalizace a ČOV, Vodohospodářská 

projekční kancelář INDORS Litoměřice, Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 
Litoměřice  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Lovečkovice - Tuchořiny leží východně od Úštěku na hranicích s ústeckým 
okresem. Trvale zde žije do 80 obyvatel a 116 obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 63 
objektů využívaných pro rodinnou rekreaci (z toho 30 chat), rekreace představuje cca 75 % 
obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Je zde firma SÁRA – pila a dřevovýroba. 
Tuchořiny se rozkládají v nadmořské výšce 402 – 430 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
severním okrajem protéká místní vodoteč, jsou zde meliorační kanály a je zde vodní nádrž. 
Svým územím Tuchořiny plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Lovečkovice - Tuchořiny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
(M-LT.025) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy vydatnosti 1,00 l/s (ZD.025/1) svedené do vodojemu 
30 m3 (433,50/432,00). Z vodojemu zásobním řadem DN 100 je voda dopravována  do 
spotřebiště. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce kromě místní části Hlupice, 
Nová Ves, Přední Nezly a Klínky. Zásobeni jsou obyvatelé z centra obce, to je 86 % 
obyvatel.  
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××××× 

Systém zásobení Touchořin se nebude v budoucnosti měnit. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Lovečkovice - Tuchořinách není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v 
Lovečkovicích do vzdálenosti cca 4 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V současné době je zpracována dokumentace k územnímu řízení na akci Touchořiny – 
kanalizace a ČOV. 
Stavba řeší odvedení a vyčištění splaškových vod z obce do čistírny odpadních vod. 
Vyčištěné vody budou vypouštěny do bezejmenného potoka.  
V obci je navržena oddílná kanalizace odvádějící splaškové vody na ČOV. Potrubí 
kanalizace je navrženo z trub kameninových DN 250 celkové délky 1374 m. Kanalizace bude 
zaústěna do čerpací jímky situované u ČOV. Z čerpací jímky se bude voda dopravovat 
pomocí mělnícího čerpadla na ČOV. V čerpací jímce se osadí 2 ks čerpadel, z nichž 1 bude 
sloužit jako záložní. Výtlačné potrubí bude z trub PE DN 50 v délce cca 5 m. Vyčištěná voda 
se odvede kanalizačním potrubím do potoka. V místě vyústění potrubí se vybuduje výustní 
objekt s opevněním svahů a dna v okolí výustě. 
Je navržena ČOV typu BIOFLUID E 100 s elektromagnetickým ventilem.Tato čistírna dokáže 
odolávat jak krátkodobému hydraulickému a látkovému přetížení, tak i podstatnému snížení 
zatížení, dále přerušení zatížení po dobu až 60 dnů. Čistírnu tvoří nádrž z plastu. 
Technologické přepážky rozdělují nádrž na usazovací prostor, prostor biologického reaktoru 
a dosazovací prostor. Biologický reaktor tvoří aktivační prostor, v jehož horní části je umístěn 
hřídel s biodisky a pohonnou jednotkou. Čistírna je opatřena recirkulačním korečkovým 
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zařízením a přepadovým odtokovým žlabem. Plastová nádrž čistírny se umístí do betonové 
jímky. Před čistírenskou jednotku se umístí čerpací jímka vybavená 2 čerpadly s mělnícím 
zařízením (1 čerp. záložní). Čistírna bude umístěna v zastřešeném a odvětraném objektu. 
Na odtoku vyčištěné vody se vybuduje měrná šachta. Čistírna se bude odkalovat podle 
časového harmonogramu, který bude vytvořen na základě vyhodnocení zkušebního provozu 
a bude obsažen v provozním řádu ČOV. Přebytečný kal se bude odvážet na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0105 Malíč 
  .0105.01 Malíč 
 

identifikační číslo obce  017943 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malíč leží severně od Lovosic. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel, se 40 
objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 20 chat). Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 242 m n. 
m., náleží do povodí řeky Labe, Labe protéká 1,3 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým 
územím Malíč plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malíč je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.057.1). Voda ze 
zdroje Velké Žernoseky (jímací území s 13 vrty), s úpravnou vody Velké Žernoseky na 220 
l/s s akumulací vody 800 m3 + 4000 m3 je dopravována řadem DN 700 a 600 do 
nadřazeného vodojemu Michalovice z kterého je voda distribuována dále do okresu Ústí nad 
Labem. Z těchto zařízení, která jsou dnes přiřazena k oblastnímu vodovodu jsou zásobovány 
i lokality přiřazené do skupinového vodovodu Velké Žernoseky. 
Pro obec Michalovice a Malíč je vysazena odbočka z přivaděče z ÚV Velké Žernoseky do 
vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64). Přípojka DN 2“ dopravuje gravitačně 
vodu do vodojemu Michalovice – starý 2 x 30 m3 (292,74/289,60). Z tohoto vodojemu je 
zásobním řadem DN 100 zásobována obec Michalovice a Malíč, kromě osady Knobložka. 
Pro osadu Knobložka je voda čerpána z vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64) 
do místního vodojemu Knobložka 60 m3  (336,70/334,26), zásobní řad LT 80. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 91 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení obce Malíč se nebude v budoucnosti měnit.  
Pro zlepšení tlakových poměrů v osadě Knobložka navrhujeme novou AT stanici Knobložka 
(Q=3l/s, H=20m). 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Malíč není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 
trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (20 %), přepady ze septiků odtékají do 
dešťové kanalizace, dále v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky, od 30 % trvale žijících obyvatel jsou nečištěné odpadní vody 
vypouštěny přímo do dešťové kanalizace. 
V obci je síť dešťové kanalizace, vybudovaná r. 1980. Tato síť je téměř po celé obci, jsou do 
ní zaústěny přepady septiků a kanalizační přípojky bez čištění odpadních vod. Kanalizace je 
zaústěna do strouhy pod vesnicí, odkud vody vytékají volně do polí, která jsou jimi 
zamokřeny a šíří se zde zápach. Síť je vybudována z bet. trub DN 200 - DN 500, místy je 
nedokončená nebo poškozená, celkově nevyhovující. Kanalizace je v majetku obce. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Malíč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. 
Výhledově, po roce 2015 je uvažováno s odvedením splaškových vod z obce Malíč do 
kanalizačního systému obce Velké Žernoseky. 
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 CZ042.3506.4205.0106 Michalovice 
  .0106.01 Michalovice 
 

identifikační číslo obce  017944 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Michalovice leží ve středu okresu, západně od  Litoměřic ve vzdálenosti cca 4 km. 
Jedná se o obec, která má okolo 150 trvale žijících obyvatel, s 8 objekty využívanými pro 
rodinnou rekreaci (z toho 5 chat). Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru v 
krajině se zemědělskou výrobou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 232 – 258 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe, které protéká 1 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým 
územím Michalovice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Dnes jsou rozestavěny 4 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Michalovice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.057.2). 
Pro obec Michalovice a Malíč je vysazena odbočka z přivaděče z ÚV Velké Žernoseky do 
vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64). Přípojka DN 2“ dopravuje gravitačně 
vodu do vodojemu Michalovice – starý 2 x 30 m3 (292,74/289,60). Z tohoto vodojemu je 
zásobním řadem DN 100 zásobována obec Michalovice a Malíč. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 76 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení obce Michalovice se nebude v budoucnosti měnit. 
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Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2007 přesahují 6000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V převážné části obce Michalovice je navržena jednotná kanalizační síť (K-LT.046-J.C) s 
čištěním splaškových vod na centrální čistírně odpadních vod. 
Dnes je vybudována cca pro 60 % trvale žijících obyvatel obce a odvádí odpadní vody na 
centrální kořenovou ČOV. Stávající kanalizace DN 300 z roku 1995 z potrubí PVC je v 
majetku i ve správě obce. Pro 19 % trvale žijících obyvatel není dosud dobudována 
kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány v septicích jejichž přepady se vsakují do 
podpovrchových vod. Splaškové vody od 21 % obyvatel jsou zachycovány ve 4 domovních 
mikročistírnách, jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod. 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q 
= 18 m3/den a BSK5 = 7,2 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace, filtrační těleso (rákosové pole a 
zemní filtr) a kalové hospodářství.  
Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizaci do odlehčovací komory, v niž jsou odlehčovány 
přívalové dešťové přítoky. Odtud jsou odpadní vody přiváděny gravitačně na mechanické 
předčištění. 
První stupeň (mechanické předčištění) sestává z ručně stíraných česlí a usazovací nádrže, 
kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají 
gravitačně do filtračního tělesa sestávajícího z rákosového pole a zemního filtru.  
Kal je odvážen na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny hlavně jednotnou kanalizací a pomocí příkopů, struh, 
propustků a dále jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Michalovice navrhujeme ponechat stávající stav tj. 60 % odpadních vod od trvale 
žijících obyvatel čištěných na čistírně odpadních vod. Důvodem je nežádoucí zvýšení 
zatížení stávající čistírny odpadních vod. Stávající septiky, jejichž odtoky jsou vzhledem k 
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tomu že v obci není vodoteč, zasakovány do terénu, budou přestavěny na bezodtokové 
jímky, vyvážené na čistírnu odpadních vod Litoměřice. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na 
ČOV Litoměřice. 
Variantně je možno v dlouhodobém výhledu uvažovat s postupným odstavením čistírny a 
odvozem odpadních vod na čistírnu odpadních vod Litoměřice. 
Další variantou je napojení obce na kanalizace Velké Žernoseky – cca za 10 let. 
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 CZ042.3506.4205.0107 Miřejovice 
  .0107.01 Miřejovice 
 

identifikační číslo obce  009579 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Miřejovice leží ve středu okresu, severozápadně od Litoměřic ve vzdálenosti cca 3 km. 
Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel, s 18 objekty využívanými pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru v krajině se zemědělskou 
výrobou (kravín 110 ks). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 340 m n. m., náleží do 
povodí řeky Labe, protéká zde občasná vodoteč, Pokratický potok vzdálen od obce 0,7 km a 
je zde požární nádrž. Svým územím Miřejovice plně zasahují do CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze nárůst počtu obyvatel. V letech 2005-2020 je 
plánovaná nová výstavba RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Miřejovice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.2), z 
provozní větve Litoměřice - Miřejovice. 
Původní zdroj Miřejovice byl odstaven. Obec je rozdělena do dvou tlakových pásem 
vodovodu. Horní pásmo je ovládáno vodojemem 40 m3 (353,10/351,21), do kterého je voda 
přiváděna z prameniště Mentaurova a výtlačným řadem DN 100 z I. tlakového pásma 
Litoměřic. Do vodojemu dolního tlakového pásma 10 m3 (282,61/281,50) je přepouštěna 
voda z horního vodojemu. 
Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce,  zásobuje 95 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Miřejovic se nebude v budoucnosti měnit. 
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Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Miřejovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 3 km (90 %) nebo se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. 
Pouze v dolní části obce je zatrubněný kanál, sloužící k odvádění dešťových vod. 

××××× 

V obci Mířejovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,370 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 . 
Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 0,770 km do kanalizační 
sítě města Litoměřice a odtud pak k likvidaci na městské centrální čistírně odpadních vod. 
Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Litoměřice. 
 



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

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

 

 CZ042.3506.4205.0108 Mlékojedy 
  .0108.01 Mlékojedy 
 

identifikační číslo obce  009730 
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. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mlékojedy leží jižně od Litoměřic, na levém břehu Labe. Jedná se o obec do 190 trvale 
žijících obyvatel se 3 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 145 – 153 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, která protéká na severu 
obce. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel. 
Z občanské vybavenosti se v obci Mlékojedy nachází restaurace, prodejna potravin, 
prodejna požární techniky a jedna prodejna stavebního materiálu. Průmyslové areály podél 
Mlékojedské ulice patří společnostem LANG - ZONA spol. s.r.o., PRONOVA spol. s.r.o., 
LANA spol. s.r.o., Ing. Havel – stavební firma, Povodí Labe a.s., Hasičský záchranný sbor, 
Horejsek Gerhard a spol. v.o.s. a AUTOSERVIS - PRO – OSWALD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Mlékojedy jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.5), 
provozní části Litoměřice-jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, 
Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, 
Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma 
vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Původní hlavní zásobní řad (DN 300, 
250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje 
přes Želetice, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Z vodovodní sítě v 
Želeticích je vybudován přívodní řad DN 150 pro Mlékojedy. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 99 % obyvatel. Vodovod je v 
majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Mlékojed se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Mlékojedy není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (50 %), přepady ze septiků 
odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
V obci je vybudovaná síť dešťové kanalizace. Celá síť je provedena pravděpodobně z 
betonových trub DN 300, dl. cca 1,5 km a je částečně zanesená. Dešťová kanalizace je v 
majetku i ve správě obce. 
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytuje ještě následující 
producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 
Závod Rybenor se přestěhoval v srpnu 2004 z obce Žalhostice do lokality Mlékojedy. 
V současné době nám není známa produkce odpadních vod ani způsob nakládání s nimi. 
Tyto ukazatele odpadních vod jsou pouze orientační. Jedná se o údaje, které platili v době, 
kdy tato firma sídlila v Žalhosticícch. 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Rybenor s.r.o zpracování 
mořských ryb 90 49,40 15,50 14,25 28,45 0,24 0,15 0,06 

 

××××× 

 
Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší odvedení splaškových vod 
z vybudované gravitační sítě výtlakem ze 5 čerpacích stanic s výkonem cca 1,5 - 10 l/s a 1 
do stávající sítě zaústěné na ČOV Litoměřice. 
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Součástí výtlaku je 416 m dlouhý přechod přes stávající most, který bude v budoucnu sloužit 
i pro převedení splašků z Terezína a Koželužny v Želeticích. 
Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005. 
Kanalizační řady v celkové délce 2499 m, z toho: 
DN 300  300 m 
Výtlak  DN 80  749,1 m 
 DN 90  870,9 m 
 DN 110 463 m 
 DN 180 416 m 
Předpokládá se připojení 320 EO.  
 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0109 Oleško 
  .0109.01 Oleško 
 

identifikační číslo obce  014036 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Oleško leží jihovýchodně od Terezína, mezi řekou Ohří a Labem. Jedná se o malou 
obec do 90 trvale žijících obyvatel a se 4 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 160 – 169 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, v obci jsou meliorační kanály, 
požární nádrž a 0,7 km od obce teče Libotenická strouha. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce pouze mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Oleško  je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je 
individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím 
srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech bakteriologického 
znečištění. 
 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu. 

××××× 

Obec Oleško bude v budoucnu připojena na oblastní vodovod. Obec bude zásobena ze 
skupinového vodovodu Roudnice (SK-010-ROU), a to z II. tlakové pásmo vodovodní sítě v 
Roudnici nad Labem. Z vodojemů II, tl. pásma Slavín 750 m3 + 1000 m3  je zásobováno II. 
tl. pásmo vodovodu Roudnice nad Labem a obce Podlusky, Chvalín, Nové Dvory, Židovice, 
Hrobce,Rohatce, Libotenice, Dobříň. 
Do budoucna se předpokládá prodloužení vodovodního řadu DN 100 z Libotenic do obce 
Oleško. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Oleško není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků odtékají do 
povrchových vod (25 %) nebo zasakují do podpovrchových vod (25 %). Dále jsou splaškové 
vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky (50 %).  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a dále 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Oleško není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
Doksany a Litoměřice.  



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

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

 

 CZ042.3506.4205.0110 Píšťany 
  .0110.01 Píšťany 
 

identifikační číslo obce  019433 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán z roku 1998, zpracovatel Ing. arch. P. Ponča 
7. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Píšťany leží severně od Lovosic na pravém břehu řeky Labe u Žernoseckého jezera. 
Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel a s 19 rekreačními objekty. Zástavba je 
soustředěná s rodinnými domy venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 145 - 150 m n.m., náleží do povodí Labe, které jižně od obce protéká a je zde vodní 
nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská 
křída. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá pouze mírný nárůst obyvatel. V roce 2004 
zahájí svou činnost mezinárodní veřejný přístav Píšťany. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Píšťany je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.3). Voda 
je přiváděna z vodojemu Mostka III. 2 x 1000 m3 (230,39/225,76) přes třetí tlakové pásmo 
Litoměřic potrubím DN 200 do obce Píšťany. Zásobní řad je DN 90 mm. Před obcí je 
redukční ventil. V noci se plní vodojem Žalhostice 2 x 60 m3 (216,83/213,47), který kryje 
špičkové odběry v obci Píšťany pro tuto obec je vodojemem za spotřebištěm. Zásobní síť 
pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 92 % obyvatel jak trvalých tak i přechodných. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení obce Píšťany se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Píšťany není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 48 % trvale 
žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do dešťové 
kanalizace. Od 45 % trvale žijících obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v 
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 4 km. V 
MČOV, osazené na stávajícím septiku, jsou mimo obchodu a hostince čištěny splaškové 
vody od 7 % trvale žijících obyvatel. Odtok z MČOV je zaústěn do Labe. (EKOS Hrnčíř 
1992). 
V obci jsou vybudovány tři dešťové stoky z bet. trub DN 1000, zaústěné do Labe. Do těchto 
stok jsou zaústěny přepady ze septiků 

××××× 

Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší vybudování gravitační sítě 
oddílné splaškové kanalizace v obci a nově vybudovanou čerpací stanici s výkonem 4 l/s 
včetně výtlaku zaústěného na stávající výtlak Lovosice – ČOV Litoměřice 
Část Nové Píšťany je svedena do druhé ČS s výkonem 2 l/s a výtlakem zaústěným do 
koncové šachty nově budované kanalizace v Žalhosticích a dále na ČOV Litoměřice. 
Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005. 
Kanalizační řady v celkové délce 1320 m, z toho: 
DN 150  176 m 
DN 250  878 m 
Výtlak  DN 80  234 m 
 DN 110 32 m 
Předpokládá se připojení 302 EO.  
 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.  
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 CZ042.3506.4205.0111 Ploskovice 
  .0111.01 Ploskovice 
 

identifikační číslo obce  012190 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Ploskovice leží severovýchodně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Jedná se obec do 
250 trvale žijících obyvatel. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace s objekty 
venkovského typu. Dále se na katastru obce nachází Státní zámek Ploskovice. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 226 - 230 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká 
občasná vodoteč, Ploskovický potok (původně umělý náhon) přes obec a zámecký park 
zatrubněný. Voda z něj plní kašny a zámecký rybník. Svým územím Ploskovice plně zasahují 
do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do 
vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro skupinový vodovod Ploskovice. 
Nepředpokládá se rozvoj obce, pokud se nepodaří realizovat záměr na výstavbu Fruty 
Polepy (zpracování zeleniny), ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Ploskovice je zásobena ze skupinového vodovodu Ploskovice (SK-LT.005.1). 
Skupinový vodovod Ploskovice zásobuje obec Ploskovice, Býčkovice a od r.1999 
Těchobuzice. Na původní vodovod Ploskovice z roku 1910 byly v roce 1972 napojeny 
Býčkovice. Zdroje vodovodu jsou zářezy v Myšticích (ZD.005/1) a zářezy Rabalka 
(ZD.005/2). Voda je svedena do vodojemu Ploskovice 60 + 2 x 50 m3 (275,52/274,25) a 
odtud potrubím DN 150 do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 
100 % obyvatel včetně přechodně bydlících. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového 
vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice. 
Část vodovodního řadu v obci Ploskovice vede přes soukromý pozemek, p.č. 126. Stav 
tohoto vodovodního řadu není dobrý, jsou zde opakované havárie, kdy dochází k zaplavení 
domu na tomto pozemku. Proto je nutné cca 100 m vodovodního řadu zrekonstruovat a 
přeložit mimo soukromý pozemek do veřejné komunikace. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V letech 1996 - 1998 byla vybudována v obci Ploskovice splašková kanalizační síť 
(K.LT.048-S.C), zakončená čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 
% trvale žijících obyvatel. Trubní síť je ze železobetonových trub DN 300, DN 400 a DN 500. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
provozovatelem ČOV je ENVINROMENT COMMERCE s.r.o. Praha 6, majitelem obec 
Ploskovice. V současné době probíhá předání ČOV a následně kanalizace na SVS a.s. 
Teplice. 
Odtok z ČOV byl stanoven OÚ Litoměřice pod č.j. 21.2-3506/93/ŽP ze dne 21.10.1993: 
Maximální množství = 113 m3/d, 41 400 m3/rok 
Maximální znečištění : 24 mg BSK5/l   0,99 t/rok 
    37 mg NL/l   1,53 t/rok 
Projektované parametry: 
400 EO 
Q24 =   75 m3/d 
Qmax.=  113 m3/d 
Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, umístěná v 
jižní části obce pod zámeckým parkem, s kapacitou Q = 79,38 m3/den a BSK5 = 20,7 kg/d. 
Čistírnu tvoří sedimentace, filtrační těleso typu CINIS (s popílkovou náplní) a kalové 
hospodářství.  
Odpadní vody přitékají splaškovou kanalizaci do čerpací jímky odkud jsou přečerpávány, 
pomoci mělnícího čerpadla ORCUT, na mechanické předčištění. 
První stupeň (mechanické předčištění) sestává z podélných usazovacích nádrží, kde 
dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně 
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do filtračního tělesa biologického filtru s popílkovou náplní, které obsahuje několik vzájemně 
propojených okruhů umožňujících protiproudní tok vody a vzduchu.  
Vyčištěné odpadní vody jsou gravitačně odváděny do Ploskovického potoka. 
Kal z usazovací nádrže je odčerpáván do kalové jímky, která slouží k dlouhodobé akumulaci 
separovaného kalu. 
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Ploskovického potoka. 

××××× 

Stávající stav odvádění odpadních vod v obci Ploskovice splaškovou kanalizační sítí od 
trvale žijících obyvatel i rekreantů je vyhovující, neboť odkanalizovává celou obec. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
Je třeba rozšířit kanalizační síť o cca 300 m a čerpací stanici splašků. Jedná se o napojení 
areálu státního zámku a základní školy. 
Stávající technologie čištění odpadních vod je kapacitně z dlouhodobého hlediska 
nevyhovující. S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme řešit tuto situaci výstavbou nové 
čistírny (v současnosti používaná technologie čištění odpadních vod je obtížně 
intenzifikovatelná). 
Pro čištění odpadních vod navrhujeme čistírnu odpadních vod kompaktního provedení s 
aktivačním systémem řešeným jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a 
se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Po uvedení této ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávající čistírny. 
Na tuto čistírnu budou přiváděny ještě splaškové vody z místní části Maškovice a obce 
Býčkovice. 
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 CZ042.3506.4205.0111 Ploskovice 
  .0111.02 Maškovice 
 

identifikační číslo obce  012482 
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, SčVK a.s. Litoměřice - statistické výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Projektová dokumentace pro územní řízení na akci Maškovice – kanalizace, AZ Consult 

spol. s r.o., Ústí nad Labem, 1996 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Ploskovice - Maškovice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 20 obyvatel, 9 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského 
charakteru je soustředěná podél místní komunikace. Rozkládá se v nadmořské výšce 262 - 
282 m n.m., náleží do povodí Labe, nachází se zde občasná vodoteč, meliorační kanály a 
Ploskovický potok vzdálen od obce 1 km. Svým územím Maškovice plně zasahují do CHKO 
České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Rozvoj se nepředpokládá, 
spíše stagnace. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Ploskovice - Maškovice je zásobena ze skupinového vodovodu Žitenice 
(SK-LT.002.3) přes vodojem Maškovice 30 m3 (291,34/290,14) potrubím DN 80 do obce. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Maškovic se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů. 
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V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Ploskovice – Maškovicích není v současné době vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na pole (100 %). 
Maškovicemi protéká zatrubněný přepad z vodojemu, který byl postaven zároveň s 
vodovodem v r. 1912 a slouží dosud jako dešťová kanalizace. Je z betonových trub DN 400. 
Kanalizace je ve správě obce Ploskovice. 

××××× 

V současné době je zpracována projektová dokumentace na akci Maškovice – kanalizace. 
Vzhledem ke stávajícímu stavu a možnosti propojení kanalizační sítě na kanalizaci v obci 
Ploskovice, je navržena v obci Maškovice splašková kanalizace z korugovaného PVC DN 
300, délky 631 m. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Ploskovice. 
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 CZ042.3506.4205.0111 Ploskovice 
  .0111.03 Těchobuzice 
 

identifikační číslo obce  012191 
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  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Ploskovice - Těchobuzice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 60 obyvatel a jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci. Dále je zde menší 
provozovna SEMPRA a.s.. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. 
Rozkládá se v nadmořské výšce 235 – 246 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, jižně od 
zástavby protéká Těchobuzický potok a je zde jedna vodní nádrž. Svým územím 
Těchobuzice plně zasahují do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Ploskovice - Těchobuzice je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu 
Ploskovice (SK-LT.005.3). Zdrojem vodovodu jsou zářezy v Myšticích (ZD.005/1) a zářezy 
Rabalka (ZD.005/2). Voda je svedena do vodojemu Ploskovice 60 + 2 x 50 m3 
(275,52/274,25) a odtud dále do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, 
zásobuje 52 % obyvatel včetně přechodně bydlících. 
Vodovod je v majetku obce Těchobuzice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového 
vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Ploskovice - Těchobuzicích není v současnosti vybudovaný systém 
veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo 
jsou vsakovány do terénu, částečně jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub 
DN 600 v délce 1050 m. Tato kanalizace je ve správě obce Ploskovice.  

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0111 Ploskovice 
  .0111.04 Vinné 
 

identifikační číslo obce  012192 
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. Projektová dokumentace pro územní řízení, Ploskovice, Vinné, vodovodní řad, Ing. 

Josef Ramach, Alšova 55/27, Litoměřice, vodohospodářská kancelář 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Ploskovice - Vinné včetně pomístních částí Starý Mlýnec a Nový Mlýnec 
leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 20 obyvatel a je zde 30 objektů 
využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 19 chat). Zástavba je poměrně rozptýlená, 
venkovského charakteru, je zde pouze drobné zemědělství. Rozkládá se v nadmořské výšce 
250 – 266 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Trojhorský potok. Svým 
územím Vinné plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, 
ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
Místní část obce Ploskovice - Vinné je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v 
parametrech vysokého obsahu železa a bakteriologického znečištění. 

××××× 

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci 
Ploskovice, Vinné, vodovodní řad. Tato akce řeší prodloužení vodovodního řadu od 
Třebušínské lokality Machčák do obce Vinné a její zástavbou. Jedná se o řad z potrubí 
PEHD 63 mm, délky 1380 m. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Ploskovice - Vinném včetně pomístních částí Starý Mlýnec a Nový 
Mlýnec není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale 
žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky.  
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0112 Polepy 
  .0112.01 Polepy 
 

identifikační číslo obce  012520 
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. ČOV Polepy – dokumentace pro územní řízení, Ing. Smažík 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Polepy se nachází východně od Litoměřic. Jedná se o obec do 640 trvale žijících 
obyvatel, s 10 objekty rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, venkovského 
charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 153 - 164 m n.m., náleží 
do povodí řeky Labe. Obcí protéká Blatenský potok a Svodnice od Trnové a nachází se zde 
požární nádrž. Na katastru obce je i soustava zavlažovacích kanálů pro chmelnice a pole. 
Svým územím Polepy zasahují částečně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do 
vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně - jímacího území. Na území obce jsou tyto 
podniky: STS Polepy, zemědělské podniky: Polabský chmelař, Polepská blata, Labe, ZZN 
Polepy (silo), firmy AQUAPOL, KODOVA (vlastní ČOV), dále základní škola s mateřskou 
školou, kulturní dům, restaurace, dům služeb. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Polepy je zásobena ze skupinového vodovodu Vrutice (OZ-SK.LT.044.1). Voda z 
úpravny Vrutice je přiváděna přes vodojem Vrutice 150 m3 (212,01/207/25) potrubím LT 150 
do obce Vrutice a dále do obce Polepy. 
Obec Polepy je voda je zásobena řadem LT 125. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území 
obce, zásobuje 100 % trvale bydlících obyvatel. Přechodně bydlící obyvatelé nejsou napojeni 
na veřejnou vodovodní síť, mají zásobování pitnou vodou individuelní (studny).  
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Polepy byla dokončena stavba splaškové kanalizace (K-LT.020.1-S.C) a ČOV v roce 
1995. Na kanalizační síť obce a následně na čistírnu odpadních vod Polepy jsou kmenovou 
stokou přiváděny splaškové vody z Hrušovan a Libínek. Gravitační stoky jsou provedeny z 
PVC trub DN 300. V rozvodné síti jsou dvě čerpací stanice splašků ČS 25 l/s s výtlakem z 
PVC trub DN 100 a ČS 7 l/s s výtlakem z PVC trub DN 100. Na kanalizaci a ČOV je 
napojeno 44 % trvale žijících obyvatel. K čištění odpadních vod dochází v čistírně VHS III / K 
s nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivací se současnou aerobní stabilizací kalu.  
Od zbývajících obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách s 
následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (28 %) a na ČOV (28 %). 
Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. V obci má vlastní ČOV ještě firma KODOVA. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Polepy do recipientu 
Okenský potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 31.5.1996, pod čj. 
2753/96/ŽP: 
Platnost rozhodnutí do 12/2004 
Q = 50 400 m3/r 
BSK5 = 40 mg/l 
NL = 45 mg/l 
Projektované parametry: 
695 EO 
Q = 1,6 l/s = 50 370 m3/rok 
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Přítok:  BSK5 = 302 mg/l 
  NL = 453 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 50 mg/l 
  NL = 29 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
494 EO 
Q = 1,14 l/s = 34 450 m3/r 
Přítok:  CHSK = 610 mg/l 
  BSK5 = 301 mg/l 
  NL = 312 mg/l   
Odtok:  CHSK = 46 mg/l 
  BSK5 = 10 mg/l 
  NL = 16,10 mg/l 
Produkce surového kalu 74 m3/r – odvoz na ČOV Litoměřice 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 168 m3/den a BSK5 = 60,4 
kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s  částečnou nebo úplnou stabilizací 
kalu, bez primární sedimentace. Stupeň stabilizace je odvislý od zatěžování aktivační části a 
provozních podmínek. Při jejím návrhu bylo uvažováno i s napojením sousedních obcí s 
přibližně 370 EO. 
Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt hrubého předčištění, v němž jsou umístěny 
jemné strojně stírané česle a čerpací stanice s 2 ks čerpadel GFHU 100. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou přečerpávány na biologický stupeň čistírny. 
Základním funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění, je dvojice jednotek MČOV VHS 
III. Každá z těchto jednotek je tvořena ocelovou nádrží, která je rozdělena vestavbou na 
prostor aktivační a dosazovací. K provzdušňování aktivační směsi je použit aerační válec. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu do místní bezejmenné 
vodoteče. 
K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo. Kal do kalového sila je z MČOV čerpán 
čerpadlem. Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k odvodnění na jinou čistírnu nebo 
vypouštěn k vysušení na kalová pole. 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V obci Polepy je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,540 km, čímž bude odkanalizovaná celá obec. 

V současné době jsou na stávající čistírnu odpadních vod Polepy přiváděny oddílnou 
kanalizací odpadní vody z obcí Polepy, Hrušovany, Libínky a probíhá připojení obce Okna. 
V nejbližší budoucnosti bude provedeno rovněž připojení obce Encovany. Na novou ČOV 
bude tedy po dokončení její výstavby připojeno celkem 1 157 trvale žijících obyvatel.  
Ve výhledovém období se dále uvažuje s napojením sousedních obcí Vrutice a Svařenice, 
kde žije celkem 264 stálých obyvatel. S dalším nárůstem počtu obyvatel se neuvažuje. Na 
čistírnu bude tedy ve výhledu napojeno cca 1 420 stálých obyvatel. 
Nová čistírna je navržena na jiném místě než stávající u stávající ČS1. Technologie čištění je 
založena na nízko zatěžované aktivaci. Navržena je jako dvě samostatné paralelní linky 
tvořené nitrifikací s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží kalu. 
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Přebytečný kal bude odvážen na větší čistírnu k dalšímu zpracování. Celá technologie bude 
umístěná ve zděné budově umístěné poblíž stávající čerpací stanice. Před čerpací stanicí 
bude hrubé předčištění sestávající se z jímky na písek a z jemných česlí. Česle budou 
zakryté dřevěným domkem.  
Odtok z ČOV bude zaústěn do Blatenského potoka s číslem hydrologického pořadí 
1-12-03-070-072.  
Stávající čistírna bude po spuštění nové demontována a kompletně odstraněna. 
Bilanci množství odpadních vod pro návrh ČOV shrnuje následující tabulka: 
 

Veličina 
Rozměr 

Poznámka 
m3/den m3/h l/s 

Q24  213,0 8,9 2,47  
Qd 298,2 12,4 3,45 kd= 1,4 
Qh - 27,3 7,59 kh= 2,2 
Q max B - 30,0 8,33 Q maxB  = 3,4 . Q24 

 

Bilance látkového znečištění odpadních vod pro návrh ČOV je uvedena v následující tabulce.  
 

Sledovaný  
ukazatel 

Specifická produkce 
znečištění Produkce znečištění 

g/(EO.d) kg/den mg/l 

CHSK Cr 120 132,0 620 
BSK 5 60 66,0 310 
NL 55 60,5 284 
N-NH4

+ 8 8,8 41,3 
N C 11 12,1 56,8 
P C 2,5 2,8 12,9 

 

Pro určení počtu připojených ekvivalentních obyvatel (EO) bylo s ohledem na předpokládaný 
charakter zástavby a občanské vybavenosti ve zmiňovaných obcích užito přepočtu 1 
obyvatel odpovídá produkci znečištění 0,75 EO.    

• 1 stálý obyvatel ≅ 0,75 EO 
• pro 1 420 obyvatel činí počet připojených ekvivalentních obyvatel 1 065 EO 
• kapacita čistírny bude s drobnou rezervou navržena na 1 100 EO  

Látková bilance čistírny je sestavena pro 1 100 připojených EO a průměrný denní průtok 
(Q24) roven 213 m3/d. 
 
Biologická část ČOV je uspořádána jako dvojlinka. Každá linka je tvořena předřazenou 
denitrifikační nádrží, nitrifikační nádrží a vestavěnou dosazovací nádrží.  

Denitrifikační nádrže 2 ks 
užitný objem 1 nádrže cca 39,7 m3 
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Nitrifikační nádrže 2 ks 
užitný objem 1 nádrže cca 103,7 m3 

V nitrifikačních nádržích jsou vsazeny nerezové dosazovací nádrže, každá o objemu cca 
34,9 m3. 
Celkový objem aktivace činí 286,8 m3, z toho denitrifikace činí 79,4 m3 a nitrifikace 207,4 m3. 
Dosazovací nádrže budou zhotoveny z nerezového plechu a budou vsazeny přímo do 
nitrifikačních nádrží. Celková plocha dosazovacích nádrží činí cca 27,6 m2, užitný objem cca 
69,8 m3.  
Zahušťovací nádrž kalu 1 ks 
užitný objem nádrže cca 15,6 m3 

Uskladňovací nádrže kalu 2 ks 
užitný objem 1 nádrže cca 49,0 m3 
 

Návrhové hodnoty kvality biologicky vyčištěných odpadních vod  

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané hodnoty „p“ a „m“ v mg/l 

Sledovaný ukazatel 
p m 

mg/l mg/l 
CHSK Cr 80 125 
BSK 5 20 40 
NL 25 50 

 
Uvedené průměrné hodnoty jsou trvale garantovány při dodržení hydraulických zátěžových 
hodnot a látkového zatížení ČOV a jsou v souladu s požadavky NV č. 61/2003. 
 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
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 CZ042.3506.4205.0112 Polepy 
  .0112.02 Encovany 
 

identifikační číslo obce  003437 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Polepy - Encovany včetně Dolních Encovan se nachází východně od 
Litoměřic. Trvale zde žije do 160 obyvatel a je zde 12 objektů rekreačního bydlení. Zástavba 
je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 
216 - 240 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká Blatenský potok. Svým územím 
Encovany částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj ani nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Polepy - Encovany  je zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-
SK.LT.050.3). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) je voda potrubím DN 150 
vedena do obce. Zásobní síť zásobuje 84 % obyvatel. Množství vody ve studních je z části 
dostatečné.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Polepy - Encovanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (90 %) a na ČOV (10 
%). 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části obce Polepy – Encovanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,815 km bude vybudována z kameninových 
nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 2,310 km do kmenové stoky vedoucí z místní 
části Hrušovany a odtud pak odváděny, společně s odpadními vodami místní části 
Hrušovany, do kanalizační sítě obce Polepy a k likvidaci na centrální ČOV Polepy. 
V současné době již probíhá výstavba kanalizace včetně výtlačného řadu do Polep. 
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 CZ042.3506.4205.0112 Polepy 
  .0112.03 Hrušovany 
 

identifikační číslo obce  012518 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Polepy - Hrušovany leží východně od Litoměřic. Trvale zde žije do 170 
obyvatel a jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 186 - 208 m n.m., 
náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká bezejmenná vodoteč. Svým územím Hrušovany 
částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného 
pásma zdroje 2.stupně -  jímacího území. Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Polepy - Hrušovany je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu 
Encovany (OZ-SK.LT.050.4). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) je voda 
vedena přívodním řadem DN 150 do Encovan a odtud řadem DN 100 do obce Hrušovany. 
Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 79 % trvale žijících obyvatel, 100 % 
přechodně bydlících je zásobováno individuelně. Množství vody ve studních není dostačující. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Polepy - Hrušovanech je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-
LT.020.2-S.C). Splaškové vody jsou dále odvedeny kmenovou stokou z PVC trub DN 300,  
obce Polepy, kde jsou zaústěny do místní stokové sítě a dále do ČOV Polepy, MČOV III/k. 
Stoky jsou vybudované z PVC trub DN 250 a DN 300. Stoková síť řeší odkanalizování  obce 
a je na ní napojeno 72 % trvale žijících obyvatel, od 28% obyvatel jsou odpadní vody 
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. Kanalizace je v majetku SVS a.s a ve správě Severočeských vodovodů a 
kanalizací, a.s. 
Obcí prochází podél silnice částečně zatrubněná strouha, do níž jsou zaústěny dešťové 
vpusti. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

Stávající stav likvidace splaškových vod od trvale žijících obyvatel i rekreantů v místní části 
obce Polepy - Hrušovanech je vyhovující. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
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 CZ042.3506.4205.0112 Polepy 
  .0112.04 Libínky 
 

identifikační číslo obce  008286 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Polepy – Libínky včetně Trnové leží východně od Litoměřic v zemědělské 
oblasti. Trvale zde žije do 100 obyvatel a je zde 10 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je 
částečně rozptýlená podél komunikace, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské 
výšce 248 -284 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Studený potok je ve vzdálenosti 2 km od 
obce, občasná vodoteč (Hrušovany) je 800 m od obce. Svým územím Libínky částečně 
zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 
2.stupně - jímacího území. Nepředpokládá se rozvoj v obci. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Polepy - Libínky je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu 
Encovany (OZ-SK.LT.050.2), je napojena přes vodojem Záhořany na ÚV Malešov a 
provozně náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Jištěrpy 100 m3. Z vodojemu 
Záhořany vede samostatný zásobní řad DN 150 do Encovan, Hrušovan a do čerpací stanice 
Libínky, odkud se čerpá voda do vodojemu Jištěrpy 100 m3 (307,50/305,00). Z vodojemu 
vedou zásobní řady DN 100 do Jištěrp a do Libínek. Zásobní síť, pokrývá 46% zastavěného 
území obce s napojením všech obyvatel i rekreantů. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Libínek se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Místní část obce Polepy - Libínky včetně Trnové mají vybudovanou oddílnou splaškovou 
kanalizaci (K-LT.020.3-S.C), přivádějící splaškové vody do kmenové stoky z PVC trub DN 
300, kterou přitékají do Hrušovan a dále do obce Polepy, kde jsou zaústěny do místní 
stokové sítě vedoucí na ČOV Polepy, MČOV III/k. Kanalizační síť je vybudována z PVC trub 
DN 300. Na splaškovou kanalizaci je napojeno 21 % trvale žijících obyvatel i rekreantů. 
Zbývajících 79% je napojeno na bezodtokové jímky, které se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a 
vsakovány do terénu. 

××××× 

Stávající stav likvidace splaškových vod od trvale žijících obyvatel i rekreantů v místní části 
obce Polepy - Libínkách je vyhovující. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
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 CZ042.3506.4205.0112 Polepy 
  .0112.05 Okna 
 

identifikační číslo obce  012519 
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. Stavební povolení (01/2003) a situace na akci Okna - Kanalizace a výtlak na ČOV 

Polepy. Projekt zpracovala Projektová kancelář Štěpánek a spol. s.r.o., Velká 
Dominikánská 10, Litoměřice. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Polepy - Okna leží východně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Trvale zde 
žije do 90 obyvatel a je zde 6 objektů rekreačního bydlení. Zástavba, která je soustředěná 
podél místní komunikace je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 150 - 
153 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. V jižní části zástavby protéká Úštěcký potok. Svým 
územím Okna částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Polepy - Okna je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-
LT.059). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) vede voda  přívodním řadem 
DN 400 okolo obce. Z tohoto řadu vede zásobní řad DN 100 přes redukční šachtu do obce 
Okna. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 62 % trvale bydlících obyvatel. 
10 % trvale bydlících a 100 % přechodně bydlících obyvatel má zásobování pitnou vodou 
individuelní (studny). 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.   

××××× 
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Systém zásobení místní části Okna se nebude v budoucnosti.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Polepy - Oknech není v současnosti vybudovaný systém veřejná 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %) s následným vyvážením na zemědělsky využívané 
pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů 
a nebo jsou vsakovány do terénu. 

×××××  

V současné době probíhá výstavba gravitační kanalizace a výtlaku z obce Okna na ČOV 
Polepy. Projekt zpracovala Projektová kancelář Štěpánek a spol. s.r.o., Velká Dominikánská 
10, Litoměřice. Stavba řeší odvedení splaškových vod výtlačným potrubím pomocí čerpání 
na stávající ČOV v obci Polepy. Splaškové vody z obce Okna se gravitačně svedou do 
čerpací jímky a dále se bude odpadní voda čerpat pomocí drtícího čerpadla do výtlačného 
potrubí vedeného do obce Polepy, kde pak výtlak zaústí do stávající kanalizace s následným 
odtokem na ČOV Polepy. Výtlak bude proveden z trub HDPE DN 110 délky 2171 m. 
Gravitační kanalizace bude provedena z trub KT DN 250 délky 381 m, KT DN 300 délky 663 
m, PVC DN 200 délky 6 m, PVC DN 250 délky 6 m, PVC DN 300 délky 6m. Součástí stavby 
je i čerpací stanice splašků v obci Okna. Kanalizační přípojky nejsou součástí stavby. 
 
Stavba byla dokončena 06/2004, v současné době je ve zkušebním provozu a probíhá 
stavba přípojek. 
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 CZ042.3506.4205.0112 Polepy 
  .0112.06 Třebutičky 
 

identifikační číslo obce  003438 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Polepy - Třebutičky leží východně od Litoměřic. Trvale zde  žije do 10 
obyvatel a je zde 20 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 262 – 280 m n. m., 
náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní vodoteč, Široký potok je ve 
vzdálenosti 1,3 km od obce. Svým územím Třebutičky částečně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Polepy - Třebutičky je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní 
v parametrech dusičnany a bakteriologické znečištění. 
 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Polepy - Třebutičkách není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.  
 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0113 Račice 
  .0113.01 Račice 
 

identifikační číslo obce  013733 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Račice leží jihovýchodně od Litoměřic asi 2 km od Štětí na levém břehu Labe. Jedná 
se o obec do 310 trvale žijících obyvatel, s 26 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z 
toho 8 chat). V obci je ubytovací kapacita  o 300 lůžkách. Zástavba je poměrně soustředěná 
podél místní komunikace, venkovského charakteru. V obci je průmyslové středisko 2 JCP - 
zámečnická výroba (asi 100 zaměstnanců) a PAPKON - zpracování papíru. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 154 - 167 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, na jižním okraji 
obce je veslařský kanál (sportovní areál) a dále jsou zde dvě vodní nádrže. Svým územím 
Račice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj 
obce. 
V letech 2005-2008 se předpokládá se výstavba asi 25-ti rodinných domů a v letech 2005-
2006 výstavba loděnice s ubytovnou v areálu Sportcentra. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Račice je zásobena ze skupinového vodovodu Bechlín (SK-LT.013.3). Zdrojem vody je 
vrt Předonín o vydatnosti 15 l/s. Z vrtu je voda čerpána do úpravny vody Bechlín. Z ÚV 
odtéká voda do VDJ Bechlín I o obsahu 2 x 400 m3 (209,20 / 204,80). Z vodojemu teče voda 
gravitací přes obec Předonín potrubím DN 150 do obce Račice. Rozvod po obci je nově 
vybudovaný z PVC DN 100 ( délka cca 4,0 km). Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, 
zásobuje cca 70 % trvale bydlících obyvatel. Přechodně bydlí obyvatelé nejsou napojeni na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu, mají zásobování pitnou vodou individuelní (studny). 
Vodovod je v majetku obce Račice a  provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Sportovní areál Račice spravuje vlastní vodovodní zdroj. 
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V budoucnu navrhujeme připojení Račic na oblastní vodovod, na skupinový vodovod 
Roudnice nad Labem. 
Z vodojemu Hostěraz – starý 2 x 650m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda 
čerpána navrhovanou ČS Hostěraz ( Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín II 2 
x 150 m3 (250,69/247,29). 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Račice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od 100% trvale žijících obyvatel a 100 % rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod SEPAP Štětí do vzdálenosti 2 km.  
Sportovní areál Račice má svoji ČOV – 2 x VHS I/K. ČOV je provozována pouze ve 
veslařské sezóně – v současné době je mimo provoz. 
Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s kapacitou Q24 = 2 x 26,46 m3/den a 
BSK5 = 2 x 8,82 kg/den.  
Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění, v němž jsou umístěny jemné 
ručně sbírané česle. Současně slouží i jako lapák písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny, který tvoří 
čistírenská jednotka sestávající z aktivačního a dosazovacího prostoru umístěných do jediné 
nádrže. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje aerační válce. 
Přebytečný kal je vyvážen na zemědělsky využívané pozemky. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Labe. 
Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů nebo 
volně zasakují do terénu. 

××××× 
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V obci Račice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a nové ČOV. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 2,270 km bude vybudována z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 
0,600 km. 
V současné době již probíhá v obci Račice výstavba kanalizace (systém tlakový) a výstavba 
nové ČOV umístěné v zástavbě obce tj.mimo Sportcentrum. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Roudnice 
nad Labem. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
 



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

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

 

 CZ042.3506.4205.0114 Rochov 
  .0114.01 Rochov 
 

identifikační číslo obce  014056 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Rochov leží jižně od Litoměřic. Jedná se o obec do 110 trvale žijících obyvatel, s 2 
objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 182 - 210 m n.m., náleží 
do povodí Ohře. Na návsi se nachází požární nádrž. Je zde občasná bezejmenná vodotečí. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Rochov je od r.1999 připojena na oblastní vodovod, je zásobena ze skupinového 
vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.11), konkrétně jeho provozní části Litoměřice–jih. 
Vodovod Litoměřice-jih zásobuje : Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, 
Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Rochov, Nučničky, Hrdly, Dolánky. 
Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2 x 
650 m3 (212,56/208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční 
most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové 
Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových 
částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený 
shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde 
je propojen na původní systém.  
Do vodojemu Rochov 2 x 15 m3 v je voda přiváděna prodlouženým řadem z Brozan. Z 
vodojemu je obec zásobena přes AT stanici. Všichni obyvatele (100%) jsou napojeny na 
vodovod. 
Vodovod je v majetku obce Rochov, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a. s. 
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Systém zásobení obce Rochov se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Rochov není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od 92 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a od 8 % trvale žijících obyvatel jsou splaškové 
vody akumulovány v jednom septiku s přepadem vsakujícím do terénu. Splaškové vody od 
100 % rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Jediná dešťové stoka vede přes náves podél silnice a je zaústěna do přítoku rybníku. Krátká 
část je z betonových trub DN 600 mm, jinak je vyzděna z kamenů a má profil zhruba 800 x 
1000 mm. Jedná se v podstatě o příkop zakrytý betonovou deskou, který je v současnosti 
poškozen na několika místech. Stoka je částečně zanešena, ale vzhledem k velkému profilu 
to její funkci neovlivňuje. Je v majetku obce a nebyla od ní zjištěna žádná dokumentace. 
Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo 
volně zasakují do terénu. 

××××× 

V obci Rochov je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,360 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Brozany nad Ohří a 
odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany.  
 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajícího septiku.  
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.01 Snědovice 
 

identifikační číslo obce  015135 
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. Projekt „Kanalizace a ČOV Snědovice“, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Snědovice leží severním směrem od Štětí. Jedná se o obec do 290 trvale žijících 
obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 212-
230 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Obrtka. Svým územím obec 
plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 
2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. V obci se nachází Ústav 
sociální péče. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Snědovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Snědovice (SK-
LT.011.2). Voda je čerpána z vrtu Sn-1 řadem PVC 150 do vodojemu  Snědovice 150 m3 
(280,96/ 276,81), odkud je dopravována do Snědovic a dále dvěma  větvemi zásobovacího 
řadu PVC 150 do Střížovic a Křešova.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 
99%, z přechodně bydlících 100%.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení obce Snědovice se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Snědovice není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové 
vody od 29 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích jejichž přepady jsou 
zaústěny do povrchových vod. Společný septik pro bytovky je v nevyhovujícím stavu. Od 
trvale žijících obyvatel jsou dále splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, 
odkud se vyvážejí z 23 % na zemědělsky využívané pozemky a z 12 % na ČOV Hoštka či 
Sepap do vzdálenosti cca 9 km. Objekt zámku, ve kterém je umístěn Ústav sociální péče pro 
80 trvale žijících obyvatel (26 %), má vlastní mikročistírnu. Další DČOV je v 
rekonstruovaném objektu bývalé školy, rovněž využívané pro potřeby ÚSP. Mikročistírnu má 
též skupina osmi rodinných domků typu OKAL, kde žije 10 % obyvatel. Jedná se o čistírnu s 
biodisky typu DČB 10. Splaškové odpadní vody od rekreantů jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách (100%), vyvážených na ČOV Hoštka či Sepap. V obci se nachází 
několik krátkých úseků oddílné kanalizace (septik bytovky, septik ÚSP, DČOV pro OKALY), 
která je ve správě obce. 
V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je z betonových trub DN 500, dlouhá 
přibližně 2,000 km, která odvádí převážnou část dešťových vod. Jinak jsou dešťové vody 
odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Obrtky. 

××××× 

V obci Snědovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,670 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 délky 0,160 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
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zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Obrtky. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
Je potřeba uvažovat s možností výhledového (po roce 2015) napojení obcí Křešov a 
Střížovice na ČOV Snědovice. 
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.02 Bylochov 
 

identifikační číslo obce  015584 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Bylochov včetně pomístní části Nová Ves leží 
severovýchodním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Trvale zde žije do 30 obyvatel. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské 
výšce 290-310 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Vodní tok Liběchovka se nachází 
ve vzdálenosti 1 km od obce. Svým územím Bylochov plně zasahuje do CHOPAV 
Severočeská křída a CHKO Kokořínsko. Nepředpokládá se významný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Snědovice - Bylochov je zásobena z místního vodovodu Bylochov (M-
LT.033). Ve společné šachtě nad vrtem s kapacitou 1,0 l/s je úpravna vody ÚV BIRM s 
hydroforovou stanicí. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železa.     
Zdroj se nachází ve spotřebišti. Na vodovodní řad pro veřejnou potřebu je připojeno 100 % 
trvale bydlících obyvatel, počet připojených rekreantů není znám. Ostatní objekty mají své 
domovní studny, množství vody ve studních je dostatečné pouze z části, také kvalita vody 
není vyhovující (Fe, NO3). 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Bylochova se nebude v budoucnosti měnit. 
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Stížnosti na kvalitu upravené vody vyplývají z toho, že úpravna pracuje nárazově dle 
momentální výše potřeby vody. Pro zajištění rovnoměrného průtoku v úpravně navrhujeme 
zřízení nové akumulace 10 m3 přímo u úpravny. Pro zásobení spotřebiště z navrhované 
akumulace bude využita stávající AT stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících 
obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí 
na zemědělsky obdělávané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a zasakují do 
terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí. 
 



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

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

 

 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.03 Křešov 
 

identifikační číslo obce  015134 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Křešov leží severním směrem od Štětí. Trvale zde žije do 40 
obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 216-246 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, 200 m jihozápadně od 
obce protéká Obrtka. Svým územím Křešov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a 
cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Na území Křešova je 
ve výstavbě penzion MAIVATOUR (pro 50 osob). 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Snědovice - Křešov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Snědovice (SK-LT.011.3). Voda je čerpána z vrtu Sn-1 řadem PVC 150 do vodojemu  
Snědovice 150 m3 (280,96/ 276,81), odkud je dopravována do Snědovic a dále dvěma  
větvemi zásobovacího řadu PVC 150 do Střížovic a Křešova. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 
95%, počet připojených rekreantů není znám.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících 
obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), které se vyváží na 
zemědělsky využívané pozemky. Mikročistírna pro penzion MAIVATOUR (pro 50 osob) je ve 
výstavbě. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí. 
Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na 
plánovanou ČOV obce Snědovice. 
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.04 Mošnice 
 

identifikační číslo obce  015936 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Mošnice leží severním směrem od Štětí, nedaleko hranice 
okresu. Jedná se o malou, převážně rekreační oblast, kde trvale žije do 10 obyvatel. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské 
výšce 256-276 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, severně od zástavby protéká 
Obrtka, nachází se zde jedna retenční nádrž a jeden rybník. Svým územím Mošnice plně 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, částečně CHKO Kokořínsko a celé do vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nachází se zde penzion. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Snědovice - Mošnice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí obecních a domovních studní. Množství 
vody ve studních je dostatečné, kvalita vody je dobrá. 

××××× 

Systém zásobení místní části obce Snědovice - Mošnice se nebude v budoucnosti měnit.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 



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

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Snědovice - Mošnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (100 %) a rekreantů (94 %) jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. Pouze 4 rekreanti (6 %) mají domovní mikročistírnu. Odtok z MČOV se vsakuje do 
terénu. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků recipientů a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost místní části Mošnice není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. Vzhledem k investičním  nákladům bude toto 
realizováno až po roce 2015, kdy budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.05 Strachaly 
 

identifikační číslo obce  015585 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Strachaly se nachází severním směrem od Štětí. Trvale zde 
žije do 70 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozdělena do dvou menších 
soustředěných celků – Lomy a Strachaly. Rozkládá se v nadmořské výšce 328-350 m n. m. 
Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Strachaly plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Snědovice - Strachaly je zásobována pitnou vodou ze skupinového 
vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.6), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje 
Chcebuz, Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) 
je voda přes Chcebuz a Veselí dopravována řadem PVC 100 do vodojemu Újezd 50 m3 
(330,82/ 327,52). Na Lomy a Strachaly je dále pitná voda vedena přes čerpací stanici řadem 
PE 2“ do vodojemu Strachaly - Lomy 50 m3 (355,80/ 352,56), odkud vedou do dvou směrů 
samostatné zásobovací řady LT 80 do Lomů a Strachal.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 
56%, počet připojených rekreantů není znám.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 



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

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

Systém zásobení Strachal se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Je nutné okamžitě provést rekonstrukci výtlačného řadu PE 2“ z Újezdu do Strachal. Akce 
má prioritu, je v současné době projednávána v úrovni ÚŘ. (Pozn. Současný řad nesplňuje 
svou vykazovanou kapacitu - zarůstání ocelových spojek, problém s čerpáním, v letních 
měsících enormní dovážka vody cisternami.)  
 
Výhledově doporučujeme rekonstrukci litinových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Snědovice - Strachaly není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky obdělávané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou 
zasakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.06 Střížovice 
 

identifikační číslo obce  015136 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Střížovice leží severním směrem od Štětí. Trvale zde žije do 90 
obyvatel, nachází se zde objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 224-240 m n. m. Území náleží do povodí řeky 
Labe. Zástavbou protéká Obrtka. Svým územím Střížovice plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Střížovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Snědovice (SK-
LT.011.1). Voda je čerpána z vrtu Sn-1 řadem PVC 150 do vodojemu  Snědovice 150 m3 
(280,96/ 276,81), odkud je dopravována do Snědovic a dále dvěma větvemi zásobovacího 
řadu PVC 150 do Střížovic a Křešova.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 
95%, počet připojených rekreantů není znám.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Snědovice - Střížovicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí. 
Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na 
plánovanou ČOV obce Snědovice. 
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.07 Sukorady 
 

identifikační číslo obce  015937 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. 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. Projekt „Kanalizace a ČOV Sukorady“, zpracovatel Severočeské vodovody a kanalizace, 

a.s. (1993 vydáno územní rozhodnutí, projekt však z finančních důvodů nebyl 
realizován). 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Sukorady leží severovýchodním směrem od Štětí, nedaleko 
hranice okresu. Trvale zde žije 150 obyvatel, nenachází se zde  objekty pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 249-278 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká 
Obrtka. Svým územím Sukorady plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a celé do 
vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Urbanistická studie 
předpokládá, že v sídle Sukorady bude v období do roku 2015 vybudováno nejvýše 10 
nových objektů pro trvalé bydlení a dočasné ubytování. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Snědovice - Sukorady je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Drahobuz (OZ-SK.LT.054.7), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje 
vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je 
napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - 
nový 100 m3 (315,21/311,37). Do Sukorad je dále přiváděna samostatným zásobním řadem 
PVC 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je 
na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 87%, počet přechodně bydlících 
připojených obyvatel není znám. 
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Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.   

××××× 

Systém zásobení Sukorad se nebude v budoucnosti měnit. Výhledově doporučujeme 
rekonstrukci ocelových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V roce 1998 byla v Sukoradech vybudována oddílná kanalizace v centru obce (K-LT.024-
S.C) z PVC trub DN 300 a z TBH trub DN 500. Slouží k odvádění splaškových odpadních 
vod z obytných domů do malé ČS Sukorady odkud jsou čerpány na lokální ČOV Sukorady. 
Výtlačný kanalizační řad z čerpací stanice odpadních vod Sukorady (ČS Qč = 4 l/s, h = 7 m) 
je  z PVC trub DN 80 a vede na MČOV Sukorady. Kanalizace i ČOV patří do majetku SVS 
a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Počet trvale bydlících obyvatel 
připojených na tuto čistírnu činí 37 %. Ve zbývající části zastavěného území nebyly stoky 
zatím vystavěny, splaškové odpadní vody od 63 % obyvatel a odpadní vody od rekreantů 
(100 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky 
obdělávané pozemky. Samostatné zařízení na čištění odpadních vod má mateřská škola. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Sukorady do recipientu – 
Obrtka v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 9. 10 2002, pod čj. 231.2-
5788/02/ŽP: 
Platnost rozhodnutí do 12/2012 
Q = 2500 m3/r 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
120 170 30 70 30 70 - - - - - - 

Projektované parametry: 
75 EO 
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Q = 0,09 l/s = 2 920 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 409 mg/l 
  NL = 375mg/l  
Odtok:  BSK5 = 15 mg/l 
  NL = 20 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
6 EO 
Q = 0,02 l/s = 722 m3/r 
Přítok:  CHSK = 535 mg/l 
  BSK5 = 211 mg/l 
  NL = 105 mg/l   
Odtok:  CHSK = 79,40 mg/l 
  BSK5 = 12,80 mg/l 
  NL = 13,50 mg/l 
Splaškové vody jsou z části obce přiváděny oddílnou kanalizací na mechanicko-biologická 
čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 11,3 m3/den a BSK5 = 4,5 kg/den. Čistírna 
odpadních vod je určena k čištění odpadních vod ze čtyř bytových domů.  
Přiváděné odpadní vody přitékají do čerpací stanice – jedná se o sběrnou kruhovou jímku 
průměru 1,5 m. V této jímce je osazeno mělnící čerpadlo, které zajišťuje spolehlivé 
rozmělnění veškerých nečistot, které obsahují přitékající odpadní vody. 
Takto upravené odpadní vody jsou přečerpávány do reaktoru SBR. Jedná se o jedinou 
nádrž, ve které postupně dochází k načerpání odpadních vod, provzdušnění 
jemnobublinným aeračním systémem, k usazování kalu a odčerpání vyčištěné odpadní vody 
do recipientu. Tento proces je řízen počítačovou jednotkou. Reaktor o užitném objemu 15 
m3 pracuje ve dvanáctihodinových provozních cyklech. 
Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu - starého koryta potoka Obrtka.  
Přebytečný kal je z reaktoru odčerpáván do kalojemu, který slouží k jeho zahuštění a 
uskladnění a následně se odváží k likvidaci na ČOV Litoměřice. 
ČOV patří do majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu 

××××× 

V místní části obce Snědovice - Sukorady je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační 
sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 
1,500 km, čímž bude odkanalizována téměř celá tato místní část. Kanalizace čtyř rodinných 
domků, dnes napojená na stávající čistírnu odpadních vod, bude přepojena na novou 
kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Kapacita stávající čistírny odpadních vod a její poloha je 
nevyhovující pro napojení splaškových vod z celé místní části. Z tohoto důvodu je navržena 
nová čistírna odpadních vod. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
Stávající čerpací stanice bude zrušena a výtlačný řad bude vyřazen z provozu. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
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vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Obrtky. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí. 
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV. 
Je potřeba uvažovat s možností výhledového (po roce 2015) napojení obcí Velký Hubenov a 
Robeč na ČOV Sukorady. 
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 CZ042.3506.4205.0115 Snědovice 
  .0115.08 Velký Hubenov 
 

identifikační číslo obce  015938 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Snědovice - Velký Hubenov leží severním směrem od Štětí. Trvale zde žije 
do 60 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 234 - 274 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jižně od obce 
protéká Obrtka, není zde požární nádrž. Svým územím Velký Hubenov plně zasahuje do 
CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího 
území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Snědovice - Velký Hubenov je zásobena pitnou vodou ze skupinového 
vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.8), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která 
zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady.  Skupina 
je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu V. Hubenov - 
nový 100 m3 (315,21/311,37). Pod tlakem tohoto vodojemu se nachází horní tlakové pásmo 
V. Hubenova, voda je přiváděna ocelovým zásobním řadem OC 100. Druhá část obce je pod 
tlakem vodojemu V. Hubenov – starý 50 m3 (283,25/ 280,20), do kterého je z výše 
zmíněného vodojemu V. Hubenov – nový 100 m3 voda převáděna propojovacím řadem OC 
100, zásobní řad do obce je pak pro dolní tlakové pásmo LT 70. Rozvodná síť je vybudována 
na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
napojeno 100%, počet přechodně bydlících připojených obyvatel není znám. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Velkého Hubenova se nebude v budoucnosti měnit. 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Snědovice - Velký Hubenov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na 
plánovanou ČOV obce Sukorady. 
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 CZ042.3506.4205.0116 Staňkovice 
  .0116.01 Staňkovice 
 

identifikační číslo obce  012484 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Staňkovice leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o malou obec do 40 
trvale žijících obyvatel, s 15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 368-400 m n. 
m. Území náleží do povodí řeky Labe, jižně od obce ve vzdálenosti 700 m protéká 
Chudoslavický potok. Svým územím obec plně zasahuje do CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Staňkovice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je 
z veřejné studny či individuální pomocí domovních studní a vlastních vodovodů. 
Kvantitativně je množství vody nadbytek - bylo by možné zdroje využít případně i pro okolní 
obce. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železa.  

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Staňkovice v současnosti není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány převážně v septicích (90 %), jejichž 
přepady odtékají  rovnoměrně do dešťové kanalizace, vodoteče nebo se vsakují. V 
bezodtokových jímkách , které se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky je řešeno 
(5%) odpadních vod, 1% odpadních  vod z bezodtokových jímek se vyváží ČOV. Od většiny 
rekreantů (91 %) jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, které se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, u jednoho rekreačního objektu je mikročistírna 
pro cca 5 obyvatel (9%). 
Obcí protéká podél hlavní ulice Ploskovický potok s nedokončeným zatrubněním, sloužící k 
odvádění dešťových vod. Tato dešťová stoka byla vybudována v 80.letech, je z 
kameninového a PVC potrubí DN 600 délky 450 m. Patří do majetku obce. Jinak jsou 
dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a je vsakována do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Staňkovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.01 Štětí 
 

identifikační číslo obce  040903 
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. Provozní řád ČOV papírny Frantschach Pulp and Paper Czech, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Štětí leží východním směrem od Roudnice n. L. Jedná se o město do 8060 trvale 
žijících obyvatel. Zástavba je soustředěná, městská, rozkládá se v nadmořské výšce 154 -
190 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, na jejím pravém břehu město leží. Je zde 
koupaliště. Svým územím Štětí plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. 
Nejvýznamnějším podnikem ve městě je papírna Frantschach Pulp and Paper Czech, a.s. a 
jeho oddělené části (Filpap, grafický papír), dále podnik Prádelna a.s. a Schulte (výrobna 
válečků) a sídlo stavebních firem IPS, Průmstav. Celkový vývoj počtu obyvatelstva města se 
bude pohybovat spíše v oblasti stabilizace s možností malého nárůstu. Při severním okraji 
města se připravuje větší lokalita pro bytovou zástavbu, od r. 1990 přibylo ve městě 9 % 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Štětí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-
SK.LT.012.3), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a 
Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem 
vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Z vodojemu Štětí – horní je 
zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je 
vodovod dále veden na Stračí  a Počeplice; z vodojemu Štětí – horní je propojovacím řadem 
LT 200 odebírána voda také pro vodojem Štětí - dolní 2x400 m3 (216,43/212,08), který 
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zásobuje II. tlakové pásmo města (zásobovací řad LT 300). Rozvodná síť je vybudována na 
celém území obce, je zásobeno 93 % trvale bydlících obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení města Štětí se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Dále navrhujeme rozšíření vodojemu 
Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10) o 400 m3. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Štětí je vybudována jednotná kanalizace (K-LT.025-J.C), kterou jsou odpadní vody 
odváděny na ČOV Štětí firmy Frantschach Pulp and Paper Czech, a.s. Kanalizace ve Štětí 
se začala budovat v roce 1935, ale její převážná část pochází z let 1973-1975. Je postavena 
především z kameninových, betonových a železobetonových a PVC trub kruhových DN 250 
až DN 1200, dále ze zděných vejčitých profilů 700/1050 a ze zděných čtvercových a 
obdélníkových profilů 700/1050 a 500/500 mm. Na kanalizační síť je přímo připojeno 80 % 
trvale žijících obyvatel, přes septiky je odkanalizováno do kanalizace 12 % trvale žijících 
obyvatel, od 8 % obyvatel jsou splaškové vody akumulovány v bezodtokových jímkách, 
odkud jsou vyváženy na ČOV. 
Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod z ČOV Štětí do recipientu – Labe, pravý 
břeh v ř. km 92,87 v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím KÚ 
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Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 7. 4. 2004, pod čj. 
7775/03/ZPZ/IP-10.7/Sk 
Platnost rozhodnutí do 12/2007 
Q = 1 800 l/s = 50 000 000 m3/r 
 

CHSKcr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

AOX 
mg/l 

p m p m p m p m p m 
300 500 30 60 40 120 20 40 1 1,2 

 
 
Čištění odpadních vod z města zajišťuje mechanicko - biologická čistírna odpadních vod. 
Tato čistírna zpracovává převážně průmyslové odpadní vody z výroby celulózy a 
přidružených výrob, splaškové vody komunálního charakteru tvoří pouze malý podíl v 
celkovém přítoku odpadních vod.  
Majitelem a provozovatelem čistírny pocházející z roku 1974 je firma Frantschach Pulp and 
Paper Czech, a.s. Byla několikrát rozšiřována, etapa zahrnující úpravy dosazovacích nádrží 
a kalového hospodářství byla dokončena v r. 1995. V roce 2001 byl rozšířen provoz 
odvodňování kalů. 
Na mechanicko - biologickou čistírnu jsou odpadní vody přiváděny několika kanalizacemi. 
Převážná část průmyslových odpadních vod  je přiváděna před česle vrtulové čerpací 
stanice, odkud jsou čerpány do přerušovacího žlabu. Před čerpací stanicí jsou osazeny 
dvoje hrubé ručně stírané česle s roztečí česlic 50 mm a dvoje jemné ručně stírané česle s 
roztečí česlic 15 mm. Přečerpávání odpadních vod ve vrtulové čerpací stanici zajišťuje 5 ks 
ponorných čerpadel FLYGT CP 3500 (Q = 550 l/s, h = 13 m). 
Městské odpadní vody komunálního charakteru jsou přiváděny až před usazovací nádrže č. 
1 a 2, případně přímo do vyrovnávací nádrže. Z přerušovacího žlabu odtékají odpadní vody 
do usazovacích nádrží, kde dojde k usazení primárních kalů. Jedná se o 4 ks kruhových 
usazovacích nádrží o průměru 45 m s hloubkou vody 2,4 m ( objem 3480 m2).  
Primární kaly jsou čerpány buď na kalová pole, nebo k odvodnění na kalové hospodářství. 
Čerpací stanice, zajišťující přečerpávání primárního kalu, je vystrojena 6 ks vřetenových 
čerpadel typu 125 EPR 1000-6-GO-00 (Q = 7,2 l/s) a 1 ks horizontálního odstředivého 
čerpadla typu 100 NFT 340-60-LC 14 (Q = 3000 l/s). 
Z usazovacích nádrží voda odtéká do rozdělovacího žlabu vyrovnávací nádrže. Vyrovnávací 
nádrž je míchaná vzduchem, dodávku vzduchu zajišťují dvě axiální turbodmychadlo o 
výkonu 100 000 m3/hod. Ve vyrovnávací nádrží dochází k homogenizaci odpadních vod, k 
případnému odvětrání těkavých látek a k případné chemické oxidaci. Před zaústěním 
odpadních vod do aktivační nádrže jsou do odpadní vody dodávány biogenní prvky ve formě 
čpavkové vody a kyseliny fosforečné. Do rozdělovacího žlabu před aktivaci je zaústěno 
dávkováni živin, tj. 75 % kyselina fosforečná a 25% čpavková voda. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají z vyrovnávací nádrže do provzdušňovaného 
rozdělovacího žlabu, ze kterého natékají do rozvodných žlabů jednotlivých aktivačních 
nádrží. Aktivační nádrže je rozdělena na deset sekcí, objem jedné sekce je 4 500 m3. 
Celkový objem nádrží je 45 000 m3. Provzdušňování aktivační směsi je řešeno pneumaticky. 
Dodávku vzduchu do aktivace zajišťují dmychadly o výkonu 50 000 m3/hod a 100 000 
m3/hod.  
Na konci aktivačních nádrží přepadá aktivační směs do sběrného a odplyňovacího žlabu s 
měřením koncentrace kyslíku do rozdělovacího objektu, odkud jsou vedena nátoková potrubí 
na dosazovací nádrže č. 1, 2, 4 a 5. Na rozdělovací objekt navazuje další odtokový žlab, 
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kterým se aktivační směs přivádí do dalšího rozdělovacího objektu pro dosazovací nádrže č. 
3 a 6. 
Z rozdělovacího objektu přitéká aktivační směs do šesti kruhových dosazovacích nádrží o 
průměru 45 m a hloubce 2,4 m. Objem jedné nádrže činí 3 480 m3. Usazený kal je ze středu 
nádrže odváděn potrubím do šnekové čerpací stanice vystrojené čtyřmi šnekovými čerpadly 
typu YBA s výkonem Q = 1000 l/s. Vratný kal je z čerpací stanice přiváděn potrubím do 
provzdušňovaného přívodního žlabu před aktivaci.  
Přebytečný kal je přečerpáván odstředivými čerpadly NFT o výkonu Q = 3000 l/min na 
kalové hospodářství, část produkce je přečerpáván přímo na kalová pole. Zahuštěný kal z 
kalového hospodářství je odvodňován na pásovém lisu. 
Vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany na nádrži a dále přes měrný Parshallův žlab do 
Labe. 
Od roku 2002 se používá dávkování Fe2(SO4)3 k eliminaci nerozpuštěných látek 
odtékajících z ČOV do Labe. 
Dešťové vody jsou převážně odváděny jednotnou kanalizací do Labe 

××××× 

Ve městě Štětí je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 1,770 km. 
Na čistírnu odpadních vod budou přiváděny splaškové vody z místní části Stračí. 
Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení 
stávajících septiků. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí.  
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po 
celé sledované období do roku 2015. 
Uvedené hlavní objekty čistírny odpadních vod jsou v různém strojně-technologickém a 
stavebním stavu a opotřebení. Souhrnně je však možné konstatovat, že u většiny výše 
uvedených objektů je nutné provést rekonstrukci. 
Pro plnění limitů znečištění vypouštění vyčištěných odpadních vod po r. 2005 bude nutno 
pravděpodobně rozšířit ČOV o další stupeň čištění. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.02 Brocno 
 

identifikační číslo obce  005078 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Brocno leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde 
žije do 220 obyvatel. Nachází se zde památková zóna. Brocno se rozkládá v nadmořské 
výšce 282 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím plně zasahuje do 
CHOPAV Severočeská křída a částečně do CHKO Kokořínsko. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Brocno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Obrtka (OZ-SK.LT.012.9), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, 
Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda 
dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto 
výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci 
ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/339,00). Po ukončení čerpání vody do 
vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad 
(pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden 
zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jedna z nich zásobuje druhou polovinu obyvatel 
Chcebuzi, odkud pokračuje řadem ET 150 na Brocno, druhou větví jsou zásobeny obce 
Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Rozvodná síť v Brocnu je vybudována na celém území 
obce, je zásobeno 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Brocnu není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou 
vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 5 km (56 %) nebo jsou  vyváženy na zemědělsky 
využívané pozemky (44 %). 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakují se do terénu. 

××××× 

V místní části města Štětí – Brocno je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 2,220 km bude vybudována z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,690 km do kanalizační sítě místní části 
Chcebuz a společně pak odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,480 km vedoucí do 
kanalizační sítě místní části Radouň a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.03 Čakovice 
 

identifikační číslo obce  013864 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Čakovice leží severním směrem od města Štětí. Trvale zde žije do 
50 obyvatel. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 190-205 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jihozápadně od 
zástavby protéká Obrtka. Svým územím Čakovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská 
křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá 
se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Čakovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Obrtka (OZ-SK.LT.012.13), konkrétně jeho provozní částí Čakovice, zásobující Čakovice a 
Velešice. Tato provozní část je pod tlakem vodojemu Malešov 150 m3 (275,70/272,00), 
zásobeného úpravnou vody v Malešově. Od vodojemu Malešov je řadem LT 300 voda 
dopravována směrem na Štětí. Z tohoto řadu LT 300 odbočuje levou větví řad LT 200, který 
se později dělí dále na dvě samostatné větve LT 100 zásobící jednotlivě Velešice  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Čakovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud 
jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 10 km. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Radouň a na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.04 Hněvice 
 

identifikační číslo obce  013732 
kód obce    00004 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. 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. Provozní řád ČOV Hněvice 
8. projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Štětí, Hněvice – Přívodní řad“, která 

byla zpracována  firmou Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad 
Labem. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Hněvice leží severním směrem od města Štětí, na levém břehu Labe. 
Trvale zde žije do 140 obyvatel, zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. 
Rozkládá se v nadmořské výšce 156 - 161 m n. m. V obci převažuje zaměření na 
zemědělství. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká východně od zástavby.  Svým 
územím Hněvice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází 
Čepro a.s., jeden z nejrozsáhlejších skladových areálů ropných látek, vybudovaný a 
vybombardovaný za 2. světové války + (benzinová pumpa). Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Hněvice je zásobena z místního vodovodu (M-LT.053). Na čerpací 
stanici a vodojem, který patří akciové společnosti Čepro, se připojuje zásobní řad místního 
vodovodu z PVC 100, který patří do majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. Vodovod je postaven v celé obci (z roku 1991-93), je na něj připojeno 58% 
obyvatel.  
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Systém zásobení obce Hněvice se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Štětí, Hněvice – 
Přívodní řad“ firmou Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem. 
 
Účel a zdůvodnění investice: Obec Štětí - Hněvice je v dnešní době zásobena z místního 
vodovodu. Vodovod je zásoben ze zdroje, který patří společnosti Čepro, a.s. 
 
V lokalitě Hněvice byly provedeny rozbory vody, při kterých byla zjištěna přítomnost 
pesticidních látek přesahujících limitní hodnotu dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění, 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. 
Z výše uvedených důvodů bylo urychleně přistoupeno k vybudování nového přívodního řadu 
pro obec. Zdrojem vody je vrt v obci Předonín s následnou úpravnou vody a vodojemem 
v obci Bechlín. Ze zásobního řadu Předonín – Račice bude zásobena obec Hněvice.  
 
Vodovod 
Přívodní řad – PE 80 - 1,25 km  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Hněvicích je splašková kanalizace (K-LT.026-S.C) vyústěná na 
ČOV Hněvice. Vybudována byla současně s vodovodem v letech 1991 - 93. Stoky jsou z 
PVC trub DN 300, celkové délky 0,864 km. Jejich spád se ve většině úseků pohybuje mezi 
0,6% a 1,1%. Jsou v dobrém stavu. Na tuto kanalizaci je připojeno 100 % trvale žijících 
obyvatel. Je majetkem SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Štětí - Hněvice do 
recipientu Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ  v 
Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství, dne 11.4.2003, pod čj. ŽP/262-
138/03-Ba: 
 
Q = 4 000 m3/r 
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CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg.  
mg/l 

Pc  
mg/l 

p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  
120 150 30 50 30 60 20 35 - - - - 

 
Platnost rozhodnutí do 12/2010. 
 
Projektované parametry: 
184 EO 
Q = 0,57 l/s = 18 291 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 220mg/l 
  NL = 180 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 22 mg/l 
  NL = 0,33 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
Q = 0,05 l/s = 1 413 m3/r 
Přítok:  CHSK = 684 mg/l 
  BSK5 = 365 mg/l 
  NL = 180 mg/l   
 
Odtok:  CHSK = 125 mg/l 
  BSK5 = 30 mg/l 
  NL = 72 mg/l 
  N-NH4 = 31,15 mg/l  
 
Kal se odváží na ČOV Roudnice nad Labem. 
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod CNP 10 s kapacitou Q24 = 10 
m3/den a BSK5 = 4,2 kg/den, kde biologický stupeň pracuje na principu aktivace za 
současného odstraňování různých forem dusíku a celkového fosforu.  
Oba stupně čištění (mechanický a biologický) jsou sdruženy do jedné dělené nádrže. 
Mechanická část CNP je tvořena štěrbinovou usazovací nádrží s dodatečně velkým 
vyhnívacím prostorem. Vznikající kal je v pravidelných intervalech přečerpáván kalovým 
čerpadlem do uskladňovacího prostoru, kde se směšuje primární a sekundární kal.  
Mechanicky předčištěná odpadní voda přepadá do aktivačních nádrží, které jsou vybaveny 
míchadly a jednotlivými aeračními elementy. V prostoru aktivačních nádrží je  také umístěno 
recirkulační čerpadlo, které přepouští přebytečný kal z dosazovací části do prostoru štěrbiny. 
Během jednoho pracovního cyklu dochází v aktivaci (aerátory a míchadlo v chodu) k likvidaci 
naprosté většiny rozpuštěných org. látek a oxidaci NH4 + na dusičnany (nitrifikace), po 
vypnutí aerátorů, kdy pracuje jen míchadlo dochází k denitrifikaci.  
Přebytečný aktivovaný kal se přepouští do nádrže mechanického předčištění. Odsazená 
vyčištěná voda je čerpána ponorným čerpadlem z dosazovací nádrže do odtoku. 
Čistírna odpadních vod CNP slouží pro čištění komunálních odpadních vod z objektů 
připojených na oddílnou stokovou soustavu a vod z porážky a mas. výroby.  
ČOV je majetkem SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace,  a.s. 
Od 6 % obyvatel budou splaškové vody likvidovány v akumulačních jímkách, vyvážených na 
čistírnu odpadních vod Hněvice. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientů, nebo jsou 
vsakovány do terénu. 
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V místní části Hněvice je vyhovující stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.05 Chcebuz 
 

identifikační číslo obce  005079 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Chcebuz leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde 
žije do 230 obyvatel. Zástavba je vesnického charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 
280 – 315 m n. m. Chcebuz náleží do povodí řeky Labe, ve vzdálenosti 1,8 km od obce je 
potok Obrtka. Je zde truhlárna, jinak převažuje zaměření na zemědělství. Svým územím plně 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, částečně CHKO Kokořínsko a částečně do 
vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Chcebuz je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Obrtka (OZ-SK.LT.012.10), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, 
Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda 
dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto 
výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci 
ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/339,00). Po ukončení čerpání vody do 
vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad 
(pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden 
zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jedna z nich zásobuje druhou polovinu obyvatel 
Chcebuzi, odkud pokračuje řadem ET 150 na Brocno, druhou větví jsou zásobeny obce 
Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. 
Rozvodná síť vybudována na celém území obce zásobuje 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení Chcebuze se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Chcebuz není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 3 km (46 %), a na zemědělsky využívané pozemky (54 
%). 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do 
terénu. 

××××× 

V místní části Chcebuz je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 2,700 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v  délce 0,180 km. 
Odpadní vody budou odváděny společně s odpadními vodami místní části Brocno kmenovou 
stokou DN 300 délky 1,480 km do kanalizační sítě místní části Radouň a odtud pak k 
likvidaci na centrální čistírně Radouň. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.06 Počeplice 
 

identifikační číslo obce  016367 
kód obce    00006 

Změna 2014 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Žádost obce Počeplice, podaná prostřednictvím společnosti PROVOD – inženýrská 

společnost, s.r.o., o změnu PRVKÚK ze dne  16.12.2013 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Počeplice leží jihovýchodním směrem od města Štětí, téměř na 
břehu řeky Labe. Trvale zde žije do 160 obyvatel, zástavba je poměrně soustředěná, 
vesnického charakteru, zaměřením na zemědělství. Rozkládá se v nadmořské výšce 154 -
172 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, které cca 200 m jižně protéká. V obci není 
recipient. Počeplice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí-Počeplice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Obrtka (OZ-SK.LT.012.5), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, 
Stračí a Počeplice. Celá tato provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod 
tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/ 242,10). Z vodojemu Štětí – horní je 
zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je 
vodovod dále veden řadem LT 150, který se dále rozdvojuje na LT 80, který je zásobovacím 
řadem pro Stračí) a na PVC 150, který vede do Počeplic.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, vodovodem pro veřejnou potřebu je 
zásobeno 100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení Počeplic se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Počeplice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou 
vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 4 km (40 %) a na zemědělsky využívané pozemky 
(60 %). 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a jsou zasakovány do 
terénu. 

××××× 

V místní části obce Štětí - Počeplicích je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. 
Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,670 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Splaškové vody budou dále pomocí čerpacích stanic 2x ČS (Q 1,5 l/s, H 10 m) čerpány 
výtlakem DN 80 z HD-PE délky 2,500 km do kanalizační sítě města Štětí a likvidovány na 
ČOV Štětí. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit zrušení stávajících bezodtokových 
jímek. 
 
V místní části Počeplice je navržena výstavba nové kanalizační sítě. Oddílná splašková 
kanalizace v celkové délce 1,6 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu 
DN 250. Splaškové vody budou odváděny k finální likvidaci na nově vybudovanou ČOV v 
Počeplicích s kapacitou 250 EO. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.07 Radouň 
 

identifikační číslo obce  013865 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Radouň leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde 
žije do 200 obyvatel. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 198 - 220 m n. m. V obci je zemědělské družstvo (prvovýroba CGP 
Radouň). Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká potok Obrtka. Svým územím 
Radouň plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do vnějšího ochranného pásma 
zdroje 2.jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Radouň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Obrtka (OZ-SK.LT.012.2), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, 
Stračí a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem 
vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Radouň je zásobena přímo z 
vodojemu Štětí – horní zásobovacím řadem LT 200.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu je zásobeno 94% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Radouně se nebude v budoucnosti měnit. 
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Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2003 přesahují 6000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Radouň není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 4 km (49 %) a na zemědělsky využívané pozemky (51 
%). 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu, 
pouze na návsi jsou dvě dešťové vpusti, zaústěné do příkopu, vedoucího do potoka. 

××××× 

V místní části města Štětí - Radouň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 1,930 km bude vybudována z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,240 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  



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. 3 

Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Štětí) 
vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět 
do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Obrtky. 
Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místních částí Brocno a Chcebuz. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.08 Stračí 
 

identifikační číslo obce  016368 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Stračí leží východním směrem od Štětí, na pravém břehu Labe. 
Trvale zde žije do 200 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 176 - 220 m n. m. Převažuje zaměření na zemědělství. Obec je bez 
recipientu, nejbližší vodní tok je Labe vzdálené 2 km. V obci se nenachází požární nádrž. 
Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Stračí plně zasahuje do CHOPAV 
Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Stračí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka 
(OZ-SK.LT.012.4), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí 
a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem 
vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Z vodojemu Štětí – horní je 
zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je 
vodovod dále veden řadem LT 150, který se dále rozdvojuje na LT 80, který je zásobovacím 
řadem pro Stračí a na PVC 150, který vede do Počeplic.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu je zásobeno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení místní části Stračí se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Stračí není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 3 km (60 %) a na zemědělsky využívané pozemky (40 
%). 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a dále vsakovány do 
terénu. 

××××× 

V místní části města Štětí – Stračí je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 1,650 km bude vybudována z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 . 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v  délce 0,110 km. 
Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 0,990 km do kanalizační 
sítě města Štětí a odtud pak k likvidaci na čistírně papírny Frantschach Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.09 Újezd 
 

identifikační číslo obce  005080 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Újezd leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde žije 
do 50 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 314 -
322 m n. m. Převažuje zemědělství. Území náleží do povodí řeky Labe, ve vzdálenosti 3,5 
km od obce se nachází vodní tok Liběchovka, Obrtka je ve vzdálenosti 3 km. Svým územím 
Újezd plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křídla, do CHKO Kokořínsko a do vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka 
(OZ-SK.LT.012.7), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, Brocno, 
Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda 
dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto 
výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci 
ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/339,00). Po ukončení čerpání vody do 
vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad 
(pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden 
zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jednou z nich je zásobena druhá polovina 
obyvatel Chcebuzi a Brocno, druhá (PVC 100) zásobuje Veselí a dále pokračuje na do 
vodojemu Újezd 50 m3 (330,82/327,52). Z akumulace je do spotřebiště Újezd voda 
dopravována řadem PVC 100.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je zásobeno 100% obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s. 
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Systém zásobení města Újezdu se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Újezd není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud 
jsou vyváženy na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, 
nebo zasakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Radouň a na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0117 Štětí 
  .0117.10 Veselí 
 

identifikační číslo obce  005081 
kód obce    00010 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Štětí - Veselí leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde žije 
do 30 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 318 -
326 m n. m. Převažuje zemědělství. Území náleží do povodí řeky Labe. Nejbližší tok je 
Liběchovka vzdálená 2,8 km od obce a Obrtka vzdálená 3,2 km od obce. Svým územím 
Veselí plně zasahuje do CHKO Kokořínsko a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá 
se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Štětí - Veselí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka 
(OZ-SK.LT.012.8), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz (9,0 l/s), která zásobuje Chcebuz, 
Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda 
dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto 
výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci 
ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/ 339,00). Po ukončení čerpání vody do 
vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad 
(pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden 
zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jednou z nich je zásobena druhá polovina 
obyvatel Chcebuzi a Brocno, druhá (PVC 100) zásobuje Veselí a dále pokračuje do 
vodojemu Újezd 50 m3 (330,82/ 327,52).  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce,  na vodovod je napojeno 52 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Systém zásobení Veselí se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Štětí - Veselí není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud 
jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou 
zasakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Radouň a na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0118 Terezín 
  .0118.01 Terezín 
 

identifikační číslo obce  040904 
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. Terezín – odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice, dokumentace pro stavební 

řízení, Severočeské vodovody a kanalizace – 07/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Terezín leží jižním směrem od Litoměřic, nedaleko soutoku Ohře s Labem. Jedná se o 
obec do 1930 trvale žijících obyvatel, která se nachází převážně v prostorách v r. 1780 
založeného pevnostního města. Město je součástí městské památkové rezervace. Terezín 
se stal historicky významným místem i pro svou neradostnou úlohu při druhé světové válce, 
kdy zde byl koncentrační tábor. Nachází se tady památník obětem 2.světové války, 
navštěvovaný lidmi z celého světa. Zástavba je soustředěná, uzavřená do opevnění. Obec 
se rozkládá v nadmořské výšce 146-153 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, která 
obcí spolu s další místní vodotečí protéká, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím 
Terezín částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Mezi významné závody sídlící v 
Terezíně patří podnik Bioveta (Dyntec) (výroba infúzních roztoků) a Státní veterinární ústav, 
Telib Terezín (zpracování kůží) a firma VSP Terezín (130 zaměstnanců). Dříve byla 
významným velkoodběratelem vody Fruta Terezín (zpracování ovoce a zeleniny), podnik 
však byl v roce 1994 zrušen, o obnově provozu se neuvažuje, prostory jsou nyní využívány 
jako sklady, ale ve výstavbě je jejich přebudování pro potřeby balneoprovozu Mšené – lázně. 
Zahajuje se rekonstrukce bývalé vojenské nemocnice na rozsáhlý objekt penzionového 
bydlení s vybavením pro turistický ruchu. V letech 1994 – 2000 opustila město prakticky celá 
posádka Armády České republiky a využití pro uvolněné prostory se teprve hledá. Došlo i k  
významnému snížení osídlení Terezína po odchodu vojenské posádky. Připravuje se 
rekonstrukce opuštěných vojenských objektů za účelem zřízení univerzitního provozu během  
cca 5-ti let. Cílový stav počtu obyvatel je cca 5000.  
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VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Terezín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-
SK.LT.001.7), konkrétně jeho provozní částí Terezín, která zajišťuje vodu pro Želetice, 
Mlékojedy, Terezín a Nové Kopisty. Z Litoměřic do Želetic je pod Labem je vodovodní 
potrubí vedeno po mostní konstrukci, dále pokračuje řad ET 250 a dále řad PVC 200 
směrem na Bohušovice a Brňany. Z něho je nejdříve vlevo vysazena samostatná odbočka z 
PVC 150, která zásobuje Nové Kopisty, potom vpravo odbočka DN 100 do věžového 
vodojemu Terezín 2x170 m3 (178,36/173,08), odkud vede zásobovací řad do obce. 
Vodojem, pod jehož tlakem celý Terezín je, byl dříve zásoben úpravnou vody Terezín, která 
čerpala vodu ze zdrojů TE 1-3 a přidávala ji do celého systému litoměřické skupiny. Zdroje i 
úpravna vody byly odstaveny. Terezín je zpětně, s řadem PVC 200, který vede směrem na 
Bohušovice, propojen řadem PVC 150. Rozvodná síť v Terezíně je vystavěna na celém 
území obce, na vodovod je připojeno 99% obyvatel. 
Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Systém zásobení Terezína se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů a postupnou rekonstrukci ostatních 
řadů. 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Terezíně je systém jednotné kanalizace (K-LT.028.2-J.N), na kterou je připojeno 96 % 
obyvatel, nečištěné odpadní vody jsou zaústěny do Ohře. Kanalizační systém je převážně z 
předválečné doby. Stoky mají malé spády, celý systém je nutné proplachovat, štoly jsou 
značně poškozené. Na vyústění do Ohře je vybudována protipovodňová čerpací stanice ČS 
(Qč = 15 l/s, H = 8 m) s výtlačným řadem z ocelových trub DN 150, délky 0,014 km. 
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Gravitační kanalizace je z potrubí tlamového 1500/100, obdélníkového 1200/2000, 
kruhového z betonových trub DN 300, DN 500 a DN 1000, z PVC a kameninových trub DN 
300 a ostatního potrubí. Pouze 4 % obyvatel je napojeno na jímky, které jsou vyváženy a 
ČOV. 
Samostatnou kanalizaci má Malá pevnost Terezín. Kanalizační stoka je DN 200. Kanalizace 
končí v septiku. Přepad ze septiku je zaústěn do Staré Ohře. Celé zařízení je z roku 1992. 
V květnu roku 2003, po uvedení do provozu čistírny odpadních vod České Kopisty, byl 
stávající septik přestrojen na čerpací stanici. Odpadní vody jsou z této čerpací stanice 
čerpány výtlačným řadem DN 100 z PVC trub délky 0,944 km do kanalizační sítě Českých 
Kopist. Tato kanalizace je majetkem Malé pevnosti Terezín. 

××××× 

Jednotná kanalizační síť města Terezína, odvádějící 99 % odpadních vod, je vyústěná na 
severu jednou výustí do řeky Ohře. Po hrubém předčištění budou odlehčené odpadní vody 
čerpány z čerpací stanice výtlačným řadem z Pe profilu DN 150 délky 2,340 km do čerpací 
stanice u Želetic, kam jsou čerpány ještě splaškové vody z obce Mlékojedy a místní části 
Želetice a z Tanexu. Dále budou tyto odpadní vody společně čerpány výtlačným řadem z 
ocelových trub DN 200 přes Labe do kanalizační sítě města Litoměřic a následně odváděny 
k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod Litoměřice. 
Splaškové vody od jednoho procenta obyvatel budou likvidovány v domovních 
mikročistírnách (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typu - 
vícekomorových septicích doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní), jejichž 
přepady budou ústit do povrchových vod, které nahradí septiky. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050. 
 
Kapacity z dokumentace pro stavební řízení: 
Čerpací stanice splašků  – ČSOV Terezín 18 l/s 
Přípojka NN              - dl. 255,0 m 
Vodovodní přípojka  - DN 80, dl. 128,0 m 
Výtlačný řad OV       - DN 150, dl. 2340,0 m 
Havarijní odpad z ČSOV Terezín - DN 1200, dl. 240,0 m 
Úpravy ve stávající ČS povrchových vod 
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 CZ042.3506.4205.0118 Terezín 
  .0118.02 České Kopisty 
 

identifikační číslo obce  002258 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Terezín – České Kopisty leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale 
zde žije do 530 obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 146 - 151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 100 m 
severně od obce, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím České Kopisty plně 
zasahují do CHOPAV Severočeská křída. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Terezín–České Kopisty je zásobována pitnou vodou ze skupinového 
vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.18), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která 
zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počáply, Nučničky a 
Trávčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem 
vodojemu Třeboutice 2x650 m3, který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu oblastního 
vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na 
který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod 
pokračuje řadem PVC 200 na Počáply, Nučničky a Travčice.   
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno téměř 100 % 
trvale bydlících obyvatel. Zbytek obyvatel je zásoben z vlastních domovních studní, kvalita, 
ani množství vody ve studních není známo. 
Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. V současné době se řeší převod vodovodu do majetku SVS a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Terezín – České Kopisty je v severní části jednotná kanalizace (K-
LT.028.1-J.C) vybudovaná v roce 1972 pro nové rodinné domky. Je z betonových trub DN 
300 – DN 700, v dobrém stavu, malých spádů, plně funkční, vyústěná do Labe. Tato 
kanalizaci je v majetku a správě obce. V současné době se řeší převod kanalizace do 
majetku SVS a.s. V místní části Terezín – České Kopisty byla v roce 1999 vybudována 
převážná část chybějící kanalizační sítě. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Terezín – České kopisty 
do recipientu – Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím 
OÚ Litoměřice, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 24. 4. 2002, pod čj. 
231.2-2451/02/ŽP 
Q = 28 000 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

Projektované parametry: 
600 EO 
Q = 0,9 l/s = 28 382 m3/rok 
Přítok:  BSK5 = 463mg/l 
  NL = 424 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 30 mg/l 
  NL = 30 mg/l 
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Skutečné parametry: 
10EO 
Q = 0,30 l/s = 10 904 m3/r 
Přítok:  CHSK = 455 mg/l 
  BSK5 = 163 mg/l 
  NL = 233 mg/l     
Odtok:  CHSK = 34 mg/l 
  BSK5 = 4 mg/l 
  NL = 20 mg/l 
Čistírna odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu v r. 2000. Před čistírnou 
odpadních vod je vybudována přečerpávací stanice. 
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací 
návrhových parametrů Q = 78 m3/den, BSK5 36 kg/den, EO = 600. 
Mechanický stupeň čistírny je tvořen česlemi a lapákem písku.  
Biologický stupeň je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se 
separací kalu v dosazovací nádrži. 
Je umístěn v kombibloku 7,0 x 10,2 m, hloubky 4,25 m a je tvořen jednou nádrží nitrifikace, 
jednou nádrží denitrifikace a dosazovací nádrží. 
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Nádrž 
denitrifikace je promíchávána míchadlem, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými 
elementy ASEKO. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického 
střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v typovém kruhovém kalojemu průměr 5,75 m, kde bude 
za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu 
tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal 
bude odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavenou tímto technologickým zařízením. 
Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Labe. 
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 96% obyvatel a 4% obyvatel mají bezodtoké jímky 
vyvážené na ČOV Litoměřice – 4 km. 
Dešťové vody jsou z části odváděny jednotnou kanalizací. Dále je zde vybudována mělká 
dešťová kanalizace z betonového potrubí DN 300 mm, délky 300 m pocházející z roku 1964 
s vyústěním do rybníčku a ještě jedna stoka v jižní části dlouhá 90 m s vyústěním do 
vsakovacího příkopu. Do těchto stok dešťové kanalizace jsou zaústěny přepady z domovních 
septiků. Kanalizace je majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny povrchově 
systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo zasakují do terénu. 

××××× 

Dostavba byla provedena jako splašková kanalizace z plastových kanalizačních trub DN 300 
v celkové délce 2,430 km. K odkanalizování celé místní části je třeba dobudovat 0,500 km 
tlakové kanalizace z Pe trub DN 50 pro odvedení splaškových vod z domků u plavební 
komory. Výsledný kanalizační systém je kombinovaný. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
S ohledem na stáří jednotné kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této 
lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením 
nejpozději do roku 2050. 
Povodí Labe s.p. – Roudnice n.L. bude budovat kanalizaci pro cca 12 RD s odtokem na 
místní ČOV. V současné době již ve výstavbě. 
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 CZ042.3506.4205.0118 Terezín 
  .0118.03 Nové Kopisty 
 

identifikační číslo obce  010633 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Terezín – Nové Kopisty leží jižním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 
370 obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské 
výšce 146 - 153 m n. m., území náleží do povodí řeky Labe a Ohře. Tok Labe je od obce 
vzdálen 1,8 km, Ohře 2,5 km. V obci není požární nádrž. V obci je rostlinná a živočišná 
výroba – Agrokomlex Bohušovice (50 zaměstnanců). Nepředpokládá se rozvoj obce. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Terezín–Nové Kopisty je zásobována pitnou vodou ze skupinového 
vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.6), konkrétně jeho provozní částí Terezín, která 
zajišťuje vodu pro Želetice, Mlékojedy, Terezín a Nové Kopisty. Nové Kopisty jsou pod 
tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3, který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu 
Oblastního vodovodu severní Čechy. Část kapacity tohoto vodojemu zásobí V. tlakové 
pásmo města Litoměřic. Odtud je do Želetic vedeno vodovodní potrubí přes Labe po mostě. 
Dále pokračuje řad ET 250 a řad PVC 200 směrem na Bohušovice a Brňany. Z něho je vlevo 
vysazena samostatná odbočka z PVC 150, která zásobuje Nové Kopisty.  
Rozvodná síť je vystavěna na celém území obce, na vodovod je připojeno 94% obyvatel.  
Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Nových Kopist se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Terezín–Nové Kopisty není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 
%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky nebo na ČOV Litoměřice. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a zasakují do 
terénu. 

××××× 

V místní části města Terezína - Nové Kopisty je uvažováno s výstavbou nové kanalizační 
sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se tato místní část rozprostírá, bude 
odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 4,800 km 
bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 200.  
Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě Terezína, následně pak 
přečerpávány, společně s odpadními vodami z Terezína do kanalizační sítě města 
Litoměřice a odtud pak odváděny k likvidaci na městské ČOV. 
Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0118 Terezín 
  .0118.04 Počaply 
 

identifikační číslo obce  002259 
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. Projekt kanalizace obce Počaply, Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o., Mrázova 26, 

Litoměřice, leden 2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Terezín - Počaply leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 130 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 147 - 151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 200 m 
severně od zástavby. Svým územím Počaply plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. 
Téměř ke kraji zástavby se přibližuje CHLÚ štěrkopísku, který by v tomto prostoru měl být 
těžen mokrou cestou. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Terezín – Počaply je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Litoměřice (OZ-SK.LT.001.17), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu 
pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počaply, Nučničky a Travčice. Tato 
provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu 
Třeboutice 2x650 m3  který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu oblastního vodovodu 
Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje 
shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem 
PVC 200 na Počaply, a dále na Nučničky a Travčice. Rozvodná síť je vybudována na celém 
území obce, z vodovodu je zásobeno 100% trvale bydlících obyvatel.  
Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. V současné době se řeší převod vodovodu na SVS a.s. 
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××××× 

Systém zásobení Počápel se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Terezín – Počaply není vybudován systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách odkud jsou ze 100 % odváženy na ČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny jednak dvěma starými dešťovými stokami z bet trub DN 300. 
Pravděpodobně pocházejí z roku 1948. Do těchto stok jsou zaústěny i přepady ze septiků. 
Obě stoky jsou zaústěny do vsaku a jejich současný stav je zcela nevyhovující. Pro odvádění 
dešťových vod jsou z důvodu uložení nevyhovují. Po zvýšení silnice totiž dochází za deště k 
zaplavování dvorů i některých sklepů. Dále jsou dešťové vody odváděny povrchově 
systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo zasakují do terénu. 

××××× 

V místní části Terezína – Počaply je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Kapacity 
oddílné splaškové kanalizace: 
Korugované trouby DN 300 – dl. 1332 m + přípojky DN 150 (200) - 73 RD + 1 bytový dům 
Dešťová kanalizace – DN 300 a DN 400 – dl. 1325 m, cca 38 dešťových vpustí + přípojky 
(35 objektů) 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
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Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Labe. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.  
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 CZ042.3506.4205.0119 Travčice 
  .0119.01 Travčice 
 

identifikační číslo obce  016804 
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. Provozní řád ČOV Severofrukt Travčice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Travčice leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o obec do 500 trvale 
bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 150 - 161 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe a nenacházejí se zde 
žádné vodní nádrže ani vodoteč. Nejbližší vodoteč je 900 m od obce – Stará Ohře. Svým 
územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Významným velkoodběratelem 
vody je podnik Severofrukt Travčice (závod na výrobu a zpracování ovoce a zeleniny). Jinak 
se významný rozvoj obce nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Travčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-
SK.LT.001.15), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro 
Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počaply, Nučničky a Travčice. Tato provozní 
část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 
2x650 m3 (212,56/208,14), který je zásoben odbočkou z přivaděcího řadu oblastního 
vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na 
který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod 
pokračuje řadem PVC 200 na Počaply, a dále na Nučničky a Trávčice, do kterých je z řadu 
vysazena odbočka PVC 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z 
vodovodu je  zásobeno 98%  trvale bydlících obyvatelé a všichni  rekreanti.  
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Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

Současný stav je dostačující i pro výhled k roku 2015. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V průběhu let 1991 - 94 se v obci vybudovala síť jednotné kanalizace (K-LT.004.1-J.C), na 
kterou je napojeno 94 % trvale žijících obyvatel. Dvě stoky jsou provedeny ze 
železobetonových trub DN 500 a DN 600, ostatní z PVC trub DN 300 a DN 400. Kanalizace 
má malé spády, je v dobrém technickém stavu, nezanesená, plně funkční. Všechny odpadní 
vody jsou gravitačně přiváděny do čerpací stanice umístěné na okraji obce (Qč = 25 l/s, H = 
20 m), kde je provedeno odlehčení. Z ní jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem z PVC 
trub DN 100 délky 1,050 km na ČOV Severofruktu Travčice. Splaškové vody od zbývajících 
trvale žijících obyvatel (6 %) jsou akumulovány v septicích se zaústěním přepadů do vsaků. 
Rozhodnutí o vypouštění vydal: MÚ Litoměřice ŽP/2974/03-Ba ze dne 15. 8. 2003 o 
vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Severofrukt Travčice a rozhodnutí o odvolání 
č. j. 6708/ZPZ/03/ODV-076-Sv ze dne 2. 1. 2004 do toku Ohře v ř. km 4,0 za těchto 
podmínek: 
Množství vypouštěných odpadních vod v období kampaně max 8,0 l/s, celkem 40 000 za 
kampaň. 
Celkové množství vypouštěných vod Q = 70 000 m3/rok 
Platnost: 12/2010 
BSK5 = 2 t/rok 
CHSK = 7 t/rok 
N-NH4 = 4 t/rok 
NL = 2 t/rok 
 
Všechny odpadní vody jsou gravitačně přiváděny do čerpací stanice umístěné na okraji obce 
(Qč = 25 l/s, H = 20 m), kde je provedeno odlehčení. Z ní jsou odpadní vody čerpány 
výtlačným řadem z PVC trub DN 100 délky 1,050 km na ČOV Severofruktu Travčice. Čistírna 
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odpadních vod v Travčicích byla vybudována pro společné biologické čištění průmyslových 
(potravinářských) odpadních vod ze Severofruktu a splaškových vod z obcí Travčice a Hrdly. 
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační 
příkop s kapacitou Q = 751 m3/den a BSK5 = 307,2 kg/den. Tato čistírna se skládá z 
mechanického a biologického stupně a kalového hospodářství.  
Surové odpadní vody se předčišťují na česlích a v lapáku písku. Mechanicky předčištěné 
odpadní vody natékají na první část biologického stupně čistírny, kterou tvoří dvojice 
oxidačních příkopů. Provzdušňování aktivační směsi zajišťují v obou jednotkách aerační 
válce. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí přes regulační šachtu do 
vertikálních dosazovacích nádrží, které slouží k separaci kalu.  
Část kalu se vrací z dosazovací nádrže zpět do oxidačního příkopu a přebytek se 
přečerpává do kalového sila, které slouží k zahuštění a skladování kalu. Kal se vyváží 
fekálními vozy na zemědělsky obdělávané pozemky. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Ohře. 
Po uvedení do provozu docházelo v průběhu zpracovatelské kampaně k přetěžování této 
čistírny a ta nebyla schopna dosáhnout dostatečného čistícího efektu. Proto provedl 
Severofrukt úpravy – předčištění technologických vod koagulací před nátokem na ČOV.  
Majitelem a současně provozovatelem je Severofrukt Travčice. ČOV slouží pro tento podnik 
a pro obce Travčice a Hrdly. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu. 

××××× 

V obci Travčice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub DN 300 v  délce 0,110 km, čímž bude odkanalizovaná celá tato obec. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
V roce 2004 bude provedena výměna přítokových objektů za plastové a česlí, parametry 
čistírny zůstanou stejné, jinak ČOV pracuje bez problémů, i ve špičkách. Stávající 
technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu 
bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.  
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 CZ042.3506.4205.0119 Travčice 
  .0119.02 Nučničky 
 

identifikační číslo obce  016803 
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. Provozní řád ČOV Nučničky 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Travčice - Nučničky leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde 
žije do 80 obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v 
nadmořské výšce 148-151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 200 m 
východním směrem. Nenachází se zde požární nádrž. Svým územím Nučničky plně zasahují 
do CHOPAV Severočeská křída. Významným podnikem je Pískovna Glarea (těžba 
štěrkopísků a písků maltových). Nepředpokládá se významný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Travčice-Nučničky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Litoměřice (OZ-SK.LT.001.16), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu 
pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počáply, Nučničky a Trávčice. Tato 
provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu 
Třeboutice 2x650 m3 (212,56/208,14), který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu 
oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 
300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud 
vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počaply a dále na Nučničky a Trávčice. Pro Nučničky 
je z tohoto řadu PVC 200 vysazena samostatná odbočka z PE 2“. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno 90 % trvale 
bydlících obyvatel a přechodně bydlících obyvatel 67%.  
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Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení Nučniček se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Travčice - Nučničkách je vybudován kombinovaný systém kanalizace (K-
LT.029-S.C). Kanalizační síť cca ze dvou třetin tvoří splaškové stoky oddílné kanalizace. 
Splašková kanalizace je zcela nová, z  PVC trub DN 250 a DN 400. Přibližně jednu třetinu 
kanalizační sítě tvoří jednotná kanalizace, která původně sloužila jako dešťová kanalizace. 
Je z trub litinových DN 500. Odpadní vody jsou kanalizační sítí přiváděny na zcela novou 
ČOV (z roku 1998). Celková délka kanalizační sítě je 0,930.5 km. Na kanalizaci a ČOV je 
připojeno 86 % trvale žijících obyvatel, od ostatních obyvatel (14 %) a 100 % rekreantů jsou 
splaškové vody zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku. 
Odpadní vody přitékají na čistírnu odpadních vod jednotnou kanalizací přes dešťový 
oddělovač. Jedná se o odlehčovací komoru s čelním přepadem, kde dochází k odlehčení 
dešťových přívalových přítoků do Nebeského rybníka pod obcí. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Travčice - Nunčičky do 
recipientu – Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
Litoměřice, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 19. 12. 2002, pod čj. 231.2-
7325/02/ŽP 
Platnost rozhodnutí do 12/2012 
Q = 4 000 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

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

Projektované parametry: 
80 EO 
Q = 0,14 l/s = 4 380 m3/rok 
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Přítok:  BSK5 = 400 mg/l 
  NL = 370 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 48 mg/l 
  NL = 44 mg/l 
   
Skutečné parametry: 
2 EO 
Q = 0,02 l/s = 616 m3/r 
Přítok:  CHSK = 254 mg/l 
  BSK5 = 74 mg/l 
  NL = 101 mg/l 
  N-NH4 = 31,10 mg/l   
Odtok:  CHSK = 102 mg/l 
  BSK5 = 24 mg/l 
  NL = 38 mg/l 
  N-NH4 = 9,08 mg/l  
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 12 m3/den a BSK5 = 4,8 
kg/den využívá dvoustupňového čištění odpadních vod pomocí septiku a pomalého biofiltru. 
Odpadní voda se nejdříve předčišťuje na česlích a v lapáku písku. 
Takto předčištěné odpadní vody přitékají do septiku SL – 3K, který plní funkci usazovací 
nádrže. Tato jednotka je tvořena třemi kruhovými nádržemi, z nichž každá je rozdělena 
vnitřními betonovými stěnami na tři komory. 
Z důvodu potřeby přečerpávat mechanicky předčištěné odpadní vody do biologického stupně 
je v poslední komoře SL-3K zřízena čerpací jímka. Biologický stupeň je tvořen skrápěným 
biofiltrem s plastovou náplní. Biofiltr, který pracuje na principu přisedlé aerobní biomasy, je 
navržen jako pomalý bez dosazovací nádrže, to znamená, že voda, která proteče filtrem, je z 
rozdělovací šachty nasměrována přímo do odtoku.  
Kal je likvidován na ČOV Litoměřice. 
Po uvedení do provozu docházelo v průběhu zpracovatelské kampaně k přetěžování této 
čistírny a ta nebyla schopna dosáhnout dostatečného čistícího efektu. Proto provedl 
Severofrukt úpravy – předčištění technologických vod koagulací před nátokem na ČOV. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do odvodňovacího systému přilehlé plochy, který je 
vyústěn do Labe. 
ČOV patří do majetku obce Travčice a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace,  a.s. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací do rybníka, nacházejícího se 
pod Nučničkami směrem k Labi. Část dešťových vod odvádí systém příkopů, struh a 
propustků do recipientu.  

××××× 

V místní části obce Travčice - Nučničky bude po vybudování zbývajících přípojek stávající 
stav odvádění splaškových vod kombinovanou kanalizační sítí vyhovující. 
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením 
nejpozději do r. 2050. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0120 Trnovany 
  .0120.01 Trnovany 
 .0120.02 Podviní 
 

identifikační číslo obce  016841 
identifikační číslo obce  016840 

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. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Trnovany včetně Podviní leží východním směrem nedaleko od Litoměřic. Jedná se o 
obec do 290 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 6 chat pro rodinnou rekreaci. Zástavba 
je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 - 254 m n. m. Území 
náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká místní vodoteč. Svým územím obec plně zasahuje 
do CHOPAV Severočeská křída, částečně do CHKO České středohoří. Významným 
podnikem jsou Agroslužby Trnovany (zemědělská výroba). Pro obec je zpracován územní 
plán, kde se uvažuje s nárůstem počtu obyvatel. V roce 2007 je plánována výstavba nových 
RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Trnovany a Podviní je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky 
(OZ-M-LT.058), konkrétně jeho provozní částí Trnovany, která zajišťuje vodu pro Trnovany a 
Podviní. Z přiváděcího řadu obecního vodovodu Severní Čechy, který je v této části pod 
tlakem vodojemu Zahořany 2x2000 m3 (275,07/269,25), je pro tuto provozní část vysazena 
samostatná odbočka z PVC 100, kterou je voda vedena nejdříve do Trnovan a potom do 
Podviní (opět PVC 100). Akumulace, kdy by pitná voda byla přes obě spotřebiště 
dopravována do vodojemu Podviní 150 m3 (268,07/ 264,01), situovaném za oběma částmi 
obce, není vzhledem k velikosti odběrů využívána.  
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Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno 96 % trvale 
bydlících a 100 % přechodně bydlících obyvatel.  
Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

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

NUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Trnovany a Podviní není vybudována systematická kanalizační síť, splaškové vody od 
47 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou 
vyváženy na ČOV. V septicích jsou akumulovány splaškové vody od 23 % obyvatel , jejichž 
přepady ústí do vsaku a 23% odpadních vod ústí  do dešťové kanalizace. U třech objektů 
jsou domovní ČOV, 3% jsou zaústěné do dešťové kanalizace a 4% jsou zaústěné do vsaku. 
Jejich funkce je vyhovující s výjimkou vegetační čistírny pro pekárnu, zhotovené podle 
projektu firmy EKOS. Tato ČOV byla nefunkční, v současnosti je nahrazena typovou balenou 
DČOV. 
Rekreanti jsou odkanalizováni z 50 % do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na 
zemědělsky využívané pozemky a z 50 % do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny do 
vsaku. 
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která byla budována převážně v průběhu 
70. a 80. letech. Je většinou z betonových trub DN 300 – DN 600. Zaústěna je do silničních 
příkopů a do rybníku na návsi. Kanalizace je v majetku a správě obce. 

××××× 
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Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší gravitační kanalizaci v obci 
a místní části Podviní. Splašky jsou svedeny do čerpací stanice s výkonem 2 l/s a výtlakem 
převedeny do kanalizační sítě Litoměřic a dále pak čištěny na ČOV Litoměřice. 
Návrh je provázán s odkanalizováním místní části Litoměřic – Na Mýtě. 
Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005. 
Kanalizační řady v celkové délce 7460 m, z toho: 
DN 150  480 m 
DN 300  4 800 m 
Výtlak DN 80  2 180 m 
Předpokládá se připojení 386 EO. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0121 Třebušín 
  .0121.01 Třebušín 
 

identifikační číslo obce  017059 
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. Provozní řád ČOV Třebušín 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Třebušín včetně místní části Zababeč leží severovýchodním směrem od Litoměřic. 
Jedná se o obec do 280 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 95 objektů pro rodinnou 
rekreaci (z toho 52 chat). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 316 - 390 m n.m. Území 
náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Trojhorský potok. Svým územím obec plně 
zasahuje do CHKO České středohoří. Dále plně zasahuje do vnitřního a vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2.stupně zářezů Zababeč a Skautský a ochranného pásma zdroje 
1.stupně studny (je v současnosti mimo provoz), která je vodním zdrojem pro Třebušín. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Je plánována výstavba 9-ti rodinných domů a 
domu s 27 bytovými jednotkami (2004-2007). Významným velkoodběratelem vody je místní 
hotel  a ubytovna (40 lůžek). 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Třebušín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Třebušín (M-LT.027). 
Voda, která je jímána ze zářezů Zababeč 027/2 a Skautský pramen 027/3 je akumulována 
ve vodojemu Třebušín 35+15 m3 (376,41/374,66). Další zdroj pro tento místní vodovod,  
studna 027/1 je v současnosti mimo provoz. Pod vodojemem se nachází AT stanice, do obce 
je veden řad PE 100.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, z přechodně bydlících 51 %.  
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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V letních měsících je nedostatek pitné vody, o víkendech se voda zajišťuje navážením 
cisteren. Vzhledem k plánované zástavbě je kapacita vodojemu nedostatečná. 

××××× 

Systém zásobení obce Třebušín se nebude v budoucnosti měnit. 
V současné  době je již stavební povolení na rekonstrukci a rozšíření stávajícího vodojemu z 
30 m3 na 50 m3. 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Třebušín je vybudován kombinovaný systém kanalizace (K-LT.033-J.C), který je z cca 
90 % postaven jako oddílná splašková kanalizace, pouze poslední část, kterou jsou odpadní 
vody odváděny na ČOV Třebušín, je kanalizací jednotnou. Kanalizace je postavena v celé 
zastavěné části obce včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a po dobudování 
soukromých částí přípojek bude možno odkanalizovat 90 % obyvatel. Zatím je však na 
čistírnu napojeno pouze cca 29% obyvatel. Stoková síť je vybudována z kameninových a 
PVC trub DN 300 a 400.  Kanalizace je z části v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. a z části v majetku obce a provozuje ji Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., ale v současné době dochází k převodům majetku do vlastnictví SVS a.s. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Třebušín do recipientu 
Trojhorský potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v 
Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 20.3.1995, pod čj. 
231.2/1033/95/ŽP 
405 EO, Q = 30 000 m3/r 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg.  
mg/l 

Pc  
mg/l 

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

Projektované parametry: 
EO 405 
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Q = 0,95 l/s = 29 959 m3/rok 
 
Přítok:  BSK5 = 296mg/l 
  NL = 273 mg/l 
Odtok:  BSK5 = 29,6 mg/l 
  NL = 27,30 mg/l 
 
Skutečné parametry: 
EO 233 
Q = 0,97 l/s = 30 352 m3/r 
Přítok:  CHSK = 326 mg/l 
  BSK5 = 167 mg/l 
  NL = 133 mg/l   
Odtok:  CHSK = 36,40 mg/l 
  BSK5 = 8,40 mg/l 
  NL = 18,2 mg/l 
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 102 m3/den a BSK5 = 
36,6 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou 
stabilizací kalu, bez primární sedimentace. 
Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění, v němž jsou umístěny jemné 
ručně sbírané česle a lapák písku. 
Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny, který tvoří (s 
ohledem na významný podíl přechodně žijících obyvatel) dvě čistírenské jednotky MČOV 
VHS I. Každá z těchto jednotek je tvořena aktivační a dosazovací nádrží. Provzdušňování 
aktivační směsi zajišťují v obou jednotkách aerační válce. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu, vystrojenou Thomsonovým 
měrným přepadem, do Trojhorského potoka. 
K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo o obsahu 100 m3. Kal do kalového sila je 
čerpán z MČOV čerpadlem Sigma - GFTU 32. Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k 
odvodnění na čistírnu Litoměřice nebo vypouštěn k vysušení na kalová pole (2 ks s plochou 
2 x 27 m2). 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Ostatní splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách, které jsou z 13% sváženy na ČOV Třebušín, z 28% vyváženy na zemědělsky 
využívané pozemky a v septicích, s přepady zaústěnými částečně do stávající dešťové 
kanalizace (15 %), částečně do rybníka a místního recipientu (15 %). Od rekreantů jsou 
splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Třebušín - 10 
%, vyvážených na pole 45 % a v septicích s přepady zaústěnými částečně do stávající 
dešťové kanalizace (1%), převážně do místního recipientu 44 %. 
V obci je vybudována jedna stoka dešťové kanalizace DN 300, dlouhá 251 m. Většina 
zastavěné části obce je odvodněna systémem příkopů, struh a propustků, odkud přirozeně 
zasakují do terénu nebo odtékají do místního recipientu. 

××××× 

Po dobudování soukromých kanalizačních přípojek bude odvádění odpadních vod 
kanalizační sítí v obci Třebušín vyhovující a bude odvádět 90 % odpadních vod. 
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S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději 
do roku 2050. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2015. 
Po připojení přípojek bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0121 Třebušín 
  .0121.02 Dolní Týnec 
 

identifikační číslo obce  017055 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebušín - Dolní Týnec leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale 
zde žije do 60 obyvatel, nachází se zde 16 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 6 chat). 
Rozkládá se v nadmořské výšce 338 - 366 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, 
protéká zde Kotelický potok. Svým územím Dolní Týnec plně zasahuje do CHKO České 
středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebušín - Dolní Týnec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Týnec (M-LT.006.2), který zásobuje vodou Dolní a Horní Týnec. Ze zářezů je voda 
dopravována do vodojemu Dolní Týnec 70 m3 (449,52/ 447,07) a odsud do místní části obce 
Dolní Týnec, z dalších zářezů je voda dopravována do vodojemu Horní Týnec 50 m3 
(437,67/ 435,54) a odsud do místní části Horní Týnec. Obě části skupinového vodovodu jsou 
navzájem propojeny potrubím DN 80. Propojovací potrubí mezi oběma částmi skupinového 
vodovodu je v současné době uzavřeno. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 71%, z přechodně bydlících 100%.  
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
V současné době probíhají jednání o převodu majetku na SVS a.s. 
 
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu. 
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××××× 

Systém zásobení Dolního Týnce se nebude v budoucnosti měnit. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude 
vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. v obsahu radonu, navrhujeme zřízení odradonovací 
stanice. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Třebušín - Dolní Týnec není vybudovaná veřejná kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v septicích (50 %), jejichž odtok 
zasakuje do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. 
V obci je jen několik nevyhovujících dešťových vpustí, zaústěných do potoka. Jinak jsou 
dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0121 Třebušín 
  .0121.03 Horní Týnec 
 

identifikační číslo obce  017056 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebušín – Horní Týnec včetně místní části Zadní Nezly leží 
severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, nachází se zde 22 
objektů pro rodinnou rekreaci. Rozkládá se v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Území 
náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní bezejmenná vodoteč. Svým územím 
Horní Týnec plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, 
pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebušín - Horní Týnec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Týnec (M-LT.006.1), který zásobuje vodou Dolní a Horní Týnec. Ze zářezů je voda 
dopravována do vodojemu Dolní Týnec 70 m3 (449,52/ 447,07) a odsud do místní části obce 
Dolní Týnec, z dalších zářezů je voda dopravována do vodojemu Horní Týnec 50 m3 
(437,67/ 435,54) a odsud do místní části Horní Týnec. Obě části skupinového vodovodu jsou 
navzájem propojeny potrubím DN 80. Propojovací potrubí mezi oběma částmi skupinového 
vodovodu, je v současné době uzavřeno.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 81 %, z přechodně bydlících 100 %. 
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
V současné době probíhají jednání o převodu majetku na SVS a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Horního Týnce se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Třebušín - Horní Týnec není vybudovaná veřejná kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v septicích (50 %), jejichž 
odtoky zasakují do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), které se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0121 Třebušín 
  .0121.04 Kotelice 
 

identifikační číslo obce  017057 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebušín – Kotelice leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde 
žije do 38 obyvatel, nachází se zde 21 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 2 chaty). 
Rozkládá se v nadmořské výšce 342 - 360 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým 
územím Kotelice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do vnitřního a 
vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně zářezů, které jsou zdrojem vody pro Kotelice. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Třebušín – Kotelice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Kotelice (M-LT.028). Voda, která je jímána ze zdroje, je akumulována ve vodojemu Kotelice 
20 m3 (366,32/365,34) a následně dopravována do obce řadem ET 80. Rozvodná síť je 
vybudována na celém území obce. Část vodovodu patří do majetku SVS a.s. (zásobeno 32 
trvale bydlících obyvatel), část obci (zásobeno 11 trvale bydlících obyvatel), z trvale bydlících 
obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 89 %, z přechodně bydlících 
100 %. 
Vodovod je v obou případech provozován Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Třebušín – Kotelice není vybudovaný žádný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v septicích (50 %), 
jejichž odtoky zasakují do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0121 Třebušín 
  .0121.05 Řepčice 
 

identifikační číslo obce  017058 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Třebušín – Řepčice včetně pomístní části Všeradiště leží při severní hranici 
litoměřického okresu. Trvale zde žije do 60 obyvatel a je zde 45 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci (z toho 15 chat). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 406 – 442 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
cca 300 m severně od zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím Řepčice plně 
zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
Místní část obce Třebušín – Řepčice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Třebušín – Řepčice není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v 
septicích (50 %), jejichž odtoky zasakují do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud 
se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.01 Bílý Kostelec 
 

identifikační číslo obce  006914 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Bílý Kostelec včetně pomístní části Pohorsko leží severovýchodním 
směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 10 obyvatel, nachází se zde 39 objektů pro rodinnou 
rekreaci (z toho 16 chat). Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské 
výšce 390 - 450 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Cca 400 m východně od 
zástavby protéká Podhorský potok. Svým územím Bílý Kostelec plně zasahuje do CHKO 
České středohoří a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně pramenní 
jímky, která je zdrojem vody pro Bílý Kostelec a vrtu, který je zdrojem pro obec Konojedy. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Bílý Kostelec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bílý 
Kostelec (M-LT.023), který patří do tlakového pásma vodojemu Bílý Kostelec 20 m3 
(493,09/491,74). Do VDJ je voda jímána z pramenní jímky, do obce je vedena řadem DN 50. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je 
na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Bílý Kostelec včetně pomístní části Pohorsko není vybudovaný 
systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (100%) a dále zasakují 
do terénu.  

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Konojedy a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.02 Brusov 
 

identifikační číslo obce  003275 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Brusov leží v severní části litoměřického okresu, severně od 
Úštěka. Trvale zde žije do 10 obyvatel, nachází se zde 12 objektů využívaných pro rodinnou 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v 
nadmořské výšce 340 – 360 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Úštěcký 
potok. Svým územím Brusov plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Brusov je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování 
pitnou vodou je individuelní pomocí studní a pomocí obecní studny. Množství vody je 
ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Brusov není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na ČOV v Litoměřicích, do vzdálenosti 
20,5 km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. Vzhledem k investičním  nákladům bude toto realizováno až po roce 2015. 
Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod místní části Konojedy a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.03 Dolní Vysoké 
 

identifikační číslo obce  017547 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Dolní Vysoké leží v severní části litoměřického okresu, 
severovýchodně od Úštěku. Trvale zde žije do 10 obyvatel, 14 objektů je využíváno pro 
rodinnou rekreaci.  Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se 
v nadmořské výšce 322 – 360 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Loubní 
potok. Svým územím Dolní Vysoké plně zasahuje do CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Dolní Vysoké je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Dolní Vysoké není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (70 %) a 30 % splaškových 
vod se odváží na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 17 km. Splaškové vody od rekreantů jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 13 % vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky a 87 % splaškových vod se odváží na ČOV Litoměřice. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. Vzhledem k investičním  nákladům bude toto realizováno až po roce 2015. 
Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.04 Držovice 
 

identifikační číslo obce  003276 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Držovice leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde 
žije do 30 obyvatel, nachází se zde 23 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 298 - 320 m n. m. Území náleží do 
povodí řeky Labe. Obcí protéká Držovický potok. Držovice svým územím plně zasahují do 
CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Držovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk 
(M-LT.009.3), konkrétně jeho provozní části Starý Týn, která je pod tlakem vodojemu Starý 
Týn - Držovice 50 m3 (355,80/354,09), zásobující Starý Týn a Držovice. Do vodojemu je 
voda jímána ze zářezu, z vodojemu je vedena řadem DN 80 do Starého Týna a odtud řadem 
PVC 100 do Držovic. Část vody pro Starý Týn a Držovice je doplňována přes čerpací stanici 
ze zářezů.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je 
na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Držovic se nebude v budoucnosti měnit. 
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Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Držovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na pole. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu 
(100 %).  

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. Vzhledem k investičním  nákladům bude toto realizováno až po roce 2015. 
Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod obce Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
Je možné zvážit i variantu uvažující s odvedením splaškových vod na nově navrženou 
čistírnu odpadních vod Starého Týna, jejíž návrhovou kapacitu by bylo nutno zvýšit. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.05 Dubičná 
 

identifikační číslo obce  006915 
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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Dubičná leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně 
od Úštěku. Trvale zde žije do 60 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 276 – 292 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 
zástavbou protéká Úštěcký potok a je zde vodní nádrž. Svým územím Dubičná plně 
zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Dubičná je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování  
vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je 
zdroj nekvalitní v parametrech z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického 
znečistění. 
Na území obce je zdroj pitné vody využívaný pro vodovod Lukov. Studna s vydatností 0,2 – 
0,4 l/s. Pro obec Dubičnou je vybudován přívod k nádraží ČD a osazen veřejný výtokový 
stojan pro odběr pitné vody. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody.  
Město Úštěk však nyní zajišťuje PD pro SP - Vodovod v obci Dubičná a je reálná možnost 
uskutečnění této akce. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Dubičná není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se  46% vyváží na zemědělsky využívané pozemky a  54% se odváží na 
ČOV Litoměřice do vzdálenosti 19 km. Splaškové vody rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách, odkud se odvážejí na ČOV Litoměřice (100 %). 
Kamenolom TARMAC LIBEREC má vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Jedná se o 
plastovou kontejnerovou čistírnu odpadních vod BOI – REKO 6, kapacita 45 EO. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Konojedy a na 
ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.06 Habřina 
 

identifikační číslo obce  017548 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

 
Místní část obce Úštěk – Habřina leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde 
žije do 70 obyvatel, nachází se zde 20 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 10 chat). 
Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 296 m n. m. 
Území náleží do povodí řeky Labe. Zástavbou protéká Loubní potok, 150 m západně protéká 
Červený potok. Svým územím Habřina plně zasahuje do CHKO České středohoří. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Habřina je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Habřina (SK-LT.003.2), který zásobuje obce Habřina a Srdov. Habřina je zásobována z 
vodojemu, 40 m3 (starý pro Habřinu), kóta terénu 311,60, ze kterého je do obce vedena 
řadem PVC100 a dále z vodojemu Srdov-Habřina 50 m3 (348,59/345,66) přes obec Srdov 
řadem ET 80.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Vodovod byl v r. 1985 rekonstruován, z 
trvale bydlících obyvatel je na něj napojeno 100 %, z přechodně bydlících 93 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 



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

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

Systém zásobení Habřiny se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů a opravu starého vodojemu 40 m3, 
neboť se nyní dá využívat jeho kapacita jen z cca 20% . 
 
Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2005 přesahují 6000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Habřině není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel (100%) i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách, odkud jsou odváženy na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 17 km. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně povrchově systémem příkopů, struh a propustků. V 
obci je zatrubněná vodoteč, kterou je odváděna i část dešťových vod. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. Vzhledem k investičním  nákladům bude toto realizováno až v roce 2021. 
Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod města Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.07 Julčín 
 

identifikační číslo obce  017749 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Julčín leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 90 
obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, leží v zemědělské oblasti, rozkládá se v 
nadmořské výšce 268 - 282 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Julčín svým územím 
plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 
2.stupně jímacího území. V obci není recipient, nejbližší potok je ve vzdálenosti 1 km. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Julčín je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Drahobuz (OZ-SK.LT.054.3), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje 
vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Pro Julčín je z 
ocelového řadu DN 100, kterým je voda čerpána do této provozní části skupinového 
vodovodu, vysazena samostatná odbočka z PVC100, která vede vodu do vodojemu Julčín 
50 m3 (301,16/297,75). Odtud je do obce veden řad OC 80. Rozvodná síť je vybudována na 
celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovod napojeno 100 %, z přechodně 
bydlících 100 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení Julčína se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Julčín není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách 
(100%), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.08 Kalovice 
 

identifikační číslo obce  006228 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Kalovice leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 
30 obyvatel, nachází se zde 40 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 26 chat). Zástavba je 
venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 - 344 m n. m. Území náleží do 
povodí řeky Labe. Svým územím Kalovice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a 
celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Kalovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Drahobuz (OZ-SK.LT.054.4), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje 
vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je 
napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - 
nový 100 m3 (315,21/311,37), který zásobuje vedlejší vodojemy. Jedním z nich je i Robeč 
starý 40 m3 (307,56/304,16) a Robeč nový 50 m3 (305,50/ 303,05), kam je voda vedena 
gravitačním řadem ET 100. Z vodojemu Robeč starý je voda dopravována do Kalovic řadem 
PVC 100 a odsud výtlakem LT 80 do vodojemu vyššího tlakového pásma Rašovice 2x50 m3 
(381,82/ 379,78), který gravitačně zásobuje Rašovice a zpětně vyšší tlak. pásmo Kalovic.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, z přechodně bydlících 100 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení Kalovic se nebude v budoucnosti měnit. 
 
Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2005 přesahují 6000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Kalovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 
%), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.09 Konojedy 
 

identifikační číslo obce  006916 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Konojedy včetně místní části Ovčín leží severovýchodním směrem 
od Litoměřic. Trvale zde žije do 160 obyvatel. Dříve byly střediskovou obcí. Památkově 
chráněný soubor barokních objektů byl v minulosti výrazně poničen. Konojedy se rozkládají v 
nadmořské výšce 312 - 350 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde 
Pohorský a Konojedský potok.  Svým územím plně zasahují do CHKO České středohoří, do 
CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího a částečně do vnitřního ochranného pásma 
zdroje 2.stupně vrtu, který je zdrojem vody pro Konojedy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Konojedy je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu 
Konojedy (M-LT.030). Voda, která je jímána z vrtu, je upravována v jednostupňové úpravně 
vody a následně dopravována do obce řadem PVC 100. Z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu jsou zásobováni pouze obyvatelé v nové panelové výstavbě (30%), ostatní 
obyvatelé mají vlastní domovní studny, neznámé kvality. 

××××× 

Systém zásobení Konojed se nebude v budoucnosti měnit. 
Předpokládá se rozšíření vodovodní sítě k rodinným domům. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Konojedy není vybudovaný systém veřejné kanalizace. V 
Konojedech bydlí 67 % trvale žijícího obyvatelstva v bytových jednotkách Stavebního 
bytového družstva Roudnice nad Labem. Z těchto bytových jednotek jsou odpadní vody 
likvidovány na vícekomorovém septiku, z kterého je odpad zaústěn do Konojedského potoka. 
Kanalizaci bytových jednotek a septik vlastní i provozuje Bytového družstvo. Zbývající 
splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou ze 16,5 % 
odváženy na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 21 km a ze 16,5 % jsou vyváženy na 
zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách, odkud jsou z 50 % odváženy na ĆOV Litoměřice a z 50 % jsou 
vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů. 

××××× 

V místní části Úštěk – Konojedy je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 1,720 km bude vybudována z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
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Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Konojedského potoka. 
Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.10 Lhota 
 

identifikační číslo obce  017549 
kód obce    00010 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Lhota leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 10 obyvatel, nachází se zde 13 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 303 m n. m. Území náleží do povodí řeky 
Labe a cca 300 m jižně od zástavby protéká Trnobranský potok. Svým územím Lhota plně 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Lhota je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-
LT.009.5), který zásobuje obce Úštěk, Starý Týn, Držovice, Svododná Ves, Ostrá, Lhota. 
Obec Lhota je zásobována řadem PVC 100 z vodojemu Lhota u Úštěka 20 m3 
(317,50/316,60), do kterého je voda čerpána ze studny Lhota. Tento zdroj je také záložním 
zdrojem města Úštěk, do něhož byl vodovod prodloužen řadem PVC 150. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je 
na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno100 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Lhoty se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Lhota není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 
%), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a dále vsakovány do 
terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.11 Ličenice 
 

identifikační číslo obce  006917 
kód obce    00011 

PODKLADY 

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

vod 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Ličenice leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně 
od Úštěku. Trvale zde žije do 20 obyvatel, nachází se zde 12 objektů využívaných pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se 
v nadmořské výšce 272 – 286 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 200 m jižně od zástavby 
protéká Ličenický potok,  Držovický potok je vzdálen od zástavby 100 m. Svým územím plně 
zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se 
výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Ličenice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování 
pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je 
ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech 
vysokého obsahu železa a bakteriologického znečistění. 

××××× 

 
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Ličenice není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 
km. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV 
Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.12 Lukov 
 

identifikační číslo obce  017550 
kód obce    00012 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Lukov leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 90 obyvatel, nachází se zde 71 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 40 chat). Zástavba 
je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 242 - 280 m n. m. Území náleží 
do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní bezejmenná vodoteč, asi 200 m jihozápadně 
protéká Úštěcký potok a nachází se zde požární nádrž (U Staňků). Svým územím Lukov 
částečně zasahuje do CHKO České středohoří, plně do CHOPAV Severočeská křída, dále 
do ochranného pásma zdroje 1.stupně a částečně do vnitřního i vnějšího ochranného pásma 
zdroje 2.stupně vrtu, který je zdrojem pro Lukov. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Lukov je zásobována pitnou vodou z místního Lukov (M-LT.029), 
který patří do tlakového pásma vodojemu Lukov 30 m3 (316,17/314,33). Do VDJ je voda 
jímána ze zdrojů studna Dubičná (dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní 
v parametrech dusičnany, v roce 1998 však NO3 < 50 mg/l), vrtu a zářezu. Zářez nad tratí 
ČD je již trvale vyřazen - nepoužívá se. Do obce je z VDJ vedena řadem DN 80.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
Z trvale bydlících obyvatel jsou zásobeno 100% místním vodovodem, z přechodně bydlících 
31 %. 
V Lukově je v provozu i původní soukromý vodovod pro 6 chalup. Bude třeba prověřit kvalitu 
a vydatnost jeho zdroje a na základě toho pak posoudit, zda by mohl být tento vodovod 
využíván i jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu. 
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××××× 

Systém zásobení Lukova se bude v budoucnosti měnit. V současné době je vyprojektován 
vodovod pro obec Dubičná. Tento vodovod bude nutné posílit ze zdroje Lukovsko. Tzn. 
návrh přívodního řadu z Lukovska s napojením na vodovodní síť Lukov a propojení do obce 
Dubičná. Na trase v Lukově se využije i pro přepojení stávajícího soukromého vodovodu – 
viz. předchozí kapitola. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Lukov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou z 41 
% odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km, ze 44 % vyváženy na zemědělsky 
využívané pozemky a v septicích (15 %) s přepady zaústěnými do dešťové kanalizace. 
Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány též v bezodtokových jímkách, odkud jsou z 
24 % odváženy na ČOV Litoměřice a ze 76 % vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, 
nebo se vsakují do terénu. Zástavbou protéká zatrubněný přepad z návesního rybníka, do 
něhož je zaústěno několik dešťových vpustí. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.13 Ostré 
 

identifikační číslo obce  011571 
kód obce    00013 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Ostré leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije 
do 70 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 - 
355 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, je zde vodní nádrž. Recipient Hrádecký 
potok se nachází 400 m od obce. Svým územím Ostré plně zasahuje do CHOPAV 
Severočeská křída a okrajově do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího 
území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Ostré je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-
LT.009.4), který zásobuje obce Úštěk, Starý Týn, Držovice, Svobodná Ves, Ostrá, Lhota. 
Obec Ostré je zásobována řadem LT 80 z vodojemu Ostré 30 m3 (359,41/357,10), do 
kterého je voda čerpána ze zářezu Ostré. Současně je možné čerpat voda do Úštěku přes 
Svobodnou Ves řadem PVC 100.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 84%, z přechodně bydlících 100%.   
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Ostré není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 
%), odkud jsou odváženy na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.14 Rašovice 
 

identifikační číslo obce  006229 
kód obce    00014 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Rašovice leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 
50 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 - 357 
m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, není zde recipient ani požární nádrž. Svým 
územím Rašovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2. jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Rašovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Drahobuz (OZ-SK.LT.054.5), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje 
vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je 
napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - 
nový 100 m3 (315,21/311,37), který zásobuje vedlejší vodojemy. Jedním z nich je i Robeč 
starý 40 m3 (307,56/304,16) a Robeč nový 50 m3 (305,50/303,05), kam je voda vedena 
gravitačním řadem ET 100. Z vodojemu Robeč starý je voda dopravována do Kalovic řadem 
PVC 100 a odsud výtlakem LT 80 do vodojemu vyššího tlakového pásma Rašovice 2x50 m3 
(381,82/ 379,78), který gravitačně zásobuje Rašovice a zpětně vyšší tlak. pásmo Kalovic. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, z přechodně bydlících 30 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  



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

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

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Rašovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, 
odkud jsou z 50% odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 23,5 km a z 50 % vyváženy 
na zemědělsky využívané pozemky, od rekreantů jsou splaškové vody akumulovány také v 
bezodtokových jímkách, ty pak jsou z 33 % odváženy na ČOV Litoměřice a ze 67 % 
vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu 
nebo se vsakují do terénu.  

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.15 Robeč 
 

identifikační číslo obce  006223 
kód obce    00015 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Robeč leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 80 
obyvatel, nachází se zde 20 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 13 chat). Zástavba je 
venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 264 - 300 m n. m. Obec je bez 
recipientu. Nejbližší recipient Obrtka je ve vzdálenosti 1,2 km.  Území náleží do povodí řeky 
Labe. Svým územím Robeč plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do 
vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj. V obci není požární nádrž. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Robeč je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Drahobuz (OZ-SK.LT.054.6), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje 
vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je 
napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - 
nový 100 m3 (315,21/311,37), který zásobuje vedlejší vodojemy. Jedním z nich je i Robeč 
starý 40 m3 (307,56/ 304,16) a Robeč nový 50 m3 (305,50/ 303,05). Obec je zásobena 
gravitačně řadem LT 80 z novějšího vodojemu.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 93%, z přechodně bydlících 48 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení místní části Robeč se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Robeč není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od všech trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách, odkud se vyvážejí na pole (100 %). 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a převážně 
zasakují do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Štětí. 
Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na 
plánovanou ČOV obce Sukorady. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.16 Rochov 
 

identifikační číslo obce  016687 
kód obce    00016 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Rochov leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 40 
obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 196 - 225 m 
n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok a bezejmenná 
vodoteč, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím Rochov zasahuje do vnitřního a 
celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně studny Rochov a do ochranného pásma 
zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Rochov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Rochov (SK-LT.008.2), který zásobí obce Rochov, Lada a Strážiště. Ze studny Rochov je 
voda čerpána řadem PVC 100 do vodojemu Lada 2x25 m3 (293,60/291,10) a odtud 
gravitačně přiváděna pravou větví PVC 100 do Rochova a levou LT 100 do Lady a Strážiště.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce (vodovod je nově dostavěn) z trvale i 
přechodně bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100%. 
Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Současně s připojením nových vrtů ve Vědlicích a Rochově na ÚV Malešov bude Rochov 
připojen na oblastní vodovod. Do Rochova bude voda přiváděna z Vědlic, které jsou 
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zásobeny řadem PVC 150 přímo z hlavního vodojemu Na Stráži 150 m3 (255,80/252,10), 
který odebírá vodu z ÚV Malešov (řad PVC 150). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Rochov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud je 47 % 
odváženo na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 21,5 km a 53 % vyváženo na zemědělsky 
využívané pozemky. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány též v bezodtokových 
jímkách, odkud je 36 % odváženo na ĆOV Štětí a 64 % vyváženo na zemědělsky využívané 
pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně povrchově systémem příkopů, struh a propustků do 
recipientu, nebo jsou zasakovány do terénu.  

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.17 Starý Týn 
 

identifikační číslo obce  003277 
kód obce    00017 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Starý Týn leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 
130 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 295 - 
330 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, cca 200 m východně od zástavby protéká 
Držovický potok, je zde  požární nádrž. Svým územím Starý Týn plně zasahuje do CHKO 
České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Starý Týn je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk 
(M-LT.009.2), konkrétně jeho provozní části Starý Týn, která je pod tlakem vodojemu Starý 
Týn - Držovice 50 m3 (355,80/ 354,09), zásobující Starý Týn a Držovice. Do vodojemu je 
voda jímána ze zářezu, z vodojemu je vedena řadem DN 80 do Starého Týna a odtud řadem 
PVC 100 do Držovic. Část vody pro Starý Týn a Držovice je doplňována přes čerpací stanici 
ze zářezů.  
Rozvodná síť je vybudována na téměř na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je 
napojeno 85%, z přechodně  bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
napojeno 100%. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Starého Týna se nebude v budoucnosti měnit. 
Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Starý Týn není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách (100 %), odkud jsou vyvážený na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km. 
V obci je jedna stoka dešťové kanalizace z bet. trub DN 400. Jinak jsou dešťové vody 
odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou 
vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části Úštěk - Starý Týn je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem 
na konfiguraci terénu, na kterém se tato místní část rozprostírá, bude odkanalizovaná 
kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. 
Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 1,160 km bude vybudována z 
kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část 
kanalizační sítě v celkové délce 0,330 km bude provedena z Pe potrubí DN 50. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
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Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených 
tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího 
procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Držovického potoka.  
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.18 Tetčiněves 
 

identifikační číslo obce  016688 
kód obce    00018 

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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Tetčiněves leží v severní části litoměřického okresu, jižně od 
Úštěku. Trvale zde žije do 130 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, zhruba polovina obce je využívána pro rekreaci. Tetčiněves se rozkládá v 
nadmořské výšce 200 – 222 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká 
Úštěcký potok, jižním okrajem ještě místní bezejmenný potok a je zde vodní nádrž. Svým 
územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného 
pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Tetčiněves je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. 
Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství 
vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v 
parametrech dusičnanů, vápníku a hořčíku a bakteriologického znečistění. Dle nové vyhlášky 
252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. 

××××× 

Do budoucna se předpokládá napojení Tetčiněvsi na oblastní vodovod. Stavba je již 
realizována a je těsně před dokončením. Kolaudace se předpokládá na konci září 2004. 
Probíhá také realizace vodovodních přípojek. Obec bude  zásobena pitnou vodou z místního 
vodovodu Úštěk. Pro Úštěk slouží jako zdroj pitné vody především prameniště Habřina, 
odkud se voda dopravuje řadem PVC 200 a LT150 do vodojemu Úštěk 2x80 m3 
(283,92/280,76) zásobící město. 
Zásobní řad do Tetčiněvsi bude připojen na vodovodní síť v Úštěku. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Tetčiněves není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud je 46 % odváženo na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 18,5 km a 54 % 
vyváženo na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody rekreantů jsou akumulovány 
též v bezodtokových jímkách, odkud je 23 % odváženo na ĆOV Štětí a 77 % vyváženo na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

V místní části Tetčiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace v celkové délce 1,850 km bude vybudována z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,030 km. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň 
čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování 
písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice 
vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení 
zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a 
provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich 
následnou likvidací. 
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační 
systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací 
kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.  
Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání 
denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována 
jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem 
automatického střídání strojů. 
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování 
udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal 
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současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet 
na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV 
Litoměřice) vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně 
odtahována zpět do čistícího procesu. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka. 
Je možné zvážit i variantu uvažující s odvedením splaškových vod na čistírnu odpadních vod 
Úštěk. Ekonomická náročnost této varianty by se snížila uložením kanalizace i vodovodu do 
společné rýhy. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.19 Třebín 
 

identifikační číslo obce  040909 
kód obce    00019 

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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Třebín leží v severní části litoměřického okresu, severně od Úštěku. 
Trvale zde žije 10 obyvatel, 30 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci (z toho 25 chat). 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské 
výšce 408 – 448 m n. m. Třebín náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká bezejmenná 
vodoteč, 100 m jižně od zástavby protéká Úštěcký potok, je zde vodní nádrž - rybník. Svým 
územím Třebín plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný 
rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Třebín je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování 
pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je 
ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Třebín není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod 
kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s 
popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. Vzhledem k investičním  nákladům bude toto realizováno až po roce 2015. 
Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně 
odpadních vod místní části Konojedy a na ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.22 Úštěk - Vnitřní Město 
 .0122.20 Úštěk - České Předměstí 
 .0122.21 Úštěk - Českolipské Předměstí 
 

identifikační číslo obce  040906 
identifikační číslo obce  040907 
identifikační číslo obce  040908 

kód obce    00022 

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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Úštěk leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o městečko do 1560 
trvale bydlících obyvatel, cca 497 rekreantů v chatách a chalupách a 1300 lůžek 
v autokempu. Úštěk je významný pro svůj stavební fond - historické jádro je městskou 
památkovou rezervací, jejíž vyhlášené ochranné pásmo vnitřní i vnější je poměrně rozlehlé. 
Město se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 257 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, 
městem protéká Úštěcký, Červený, Srdovský, Trnobranský a Novotýnecký potok, jsou zde 3 
nádrže (významný především rybník Chmelař- rybochovný, rekreační, akumulační a retenční 
účel). Nachází se zde autokemp a pláže. Svým územím město zasahuje částečně do CHKO 
České středohoří, plně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného 
pásma zdroje 2.stupně vodních zdrojů. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. 
Významnými závody jsou podniky Kovos, Kovobel, Elite, JZD, Jirásek Miloš – Kovel 
(zámečnictví), Lesák – stavební „Haris“, Doležal – stavební. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Úštěk je zásobeno pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk  (M-LT.009.1). Pro Úštěk 
slouží jako zdroj pitné vody především prameniště Habřina, odkud se voda dopravuje řadem 
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PVC200 a LT150 do vodojemu Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) zásobící město. V 
sedmdesátých letech (napjatá vodní bilance) bylo vybudováno  posílení vodovodu Úštěk ze 
zdroje zářez Ostré (do obce výtlak PVC100 přes Svobodnou Ves, nyní rezervní zdroj), jako 
rezervní zdroj slouží také propojení s vodovodem ve Lhotě řadem PVC150, který využívá 
vodu ze zdroje studna Lhota. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je však stará, celkový technický stav 
není uspokojivý, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
napojeno 100 %, z přechodně bydlících 100 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,  
a.s. 

××××× 

Systém zásobení Úštěku se nebude v budoucnosti měnit. 
Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Dále navrhujeme rozšíření vodojemu 
Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) o 150 m3. 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Úštěku je nejstarší stoková síť (K-LT.034-J.C), kterou provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. V historickém středu města vede stará kanalizace (i ze středověku), čemuž 
odpovídá i její současný stav. Tato kanalizace byla dostavěna v roce 1913. Kanalizace je 
jednotná, gravitační, vzhledem ke konfiguraci terénu má řadu samostatných výustí do tří 
místních recipientů. Tvořená je vejčitými profily 700/500, obdélníkovými profily 400/500, 
600/400 a 1750/800 betonovými nebo zděnými. V Úštěku byla provedena dostavba 
kanalizační sítě a výstavba nové ČOV. 
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V osmdesátých letech byly stavěny stoky související s novou bytovou výstavbou. V roce 
1985 bylo dokončeno odkanalizování 60 bytových jednotek závodu Elite. Odtud odvádějí 
odpadní vody stoky k malé ČOV umístěné v údolí Úštěckého potoka (3%). Stoky z 
osmdesátých a devadesátých let jsou DN 300 až DN 550, z betonových hrdlových, 
kameninových a PVC trub, stoky pro bytové jednotky závodu Elite jsou z betonových trub DN 
300. Na ČOV je odváděno 93% splaškových vod. Část obyvatel 4% je napojena na jímky, 
odkud se  vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 15,6 km. 
Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
ČOV Elite je v majetku obce. 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Úštěk do recipientu – 
Úštěcký potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ 
Litoměřice, RŽP dne 29.11.2002, pod čj. 231.2-6533/02/ŽP: 
1 800 EO, Q = 130 000 m3/r 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4+ 
mg/l 

Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
60 120 15 30 15 30 5 10 - - - - 

Platnost rozhodnutí do 12/2012. 
 
ČOV Úštěk je mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a 
s vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je řešeno aerobní 
stabilizací kalu, gravitačním zahuštěním a odvoz na ČOV Litoměřice k dalšímu zpracování. 
V Úštěku je rekreační oblast s cca 500 EO a cca 1300 EO. 
Projektové parametry: 
Znečištění         

BSK5   kg/d    81 
EO       1800 
CHSK   kg/d    162 
NL   kg/d    99 
Nc   kg/d    16,9 
Pc   kg/d    3,9 

 
Průtoky 

Q24   m3/d    281 
Qd   m3/d    302,4 
Qh   m3/h    29,4 
Qdešť   l/s    13,25 

 
ČOV Úštěk je se vstupním čerpáním s hrubým mechanickým předčištěním, s lapákem 
štěrku, vertikálním lapákem písku a velmi jemnými strojně stíranými česlemi a s biologií 
uváděnou jako nízko zatěžovanou aktivaci s předřazenou denitrifikací a s vertikálním 
vnořeným dosazovákem v nitrifikaci. Kalové hospodářství je s kalojemem pro aerobní 
dostabilizaci kalu a jeho zahuštění. 
Biologická část čistírny je tvořena jednou nádrží denitrifikace s objemem 77,2 m3, zdvojenou 
linkou nadrží nitrifikace objemu 175 m3 a vestavěnými vertikálními dosazovacími nádržemi 
objemu 67,6 m3.  
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Přebytečný kal se gravitačně zahušťuje zahušťuje odpouštěním kalové vody a zároveň se 
zde i uskladňuje. Po zahuštění je fekálními vozy odvážen k dalšímu zpracování na čistírnu 
odpadních vod v Litoměřicích. Vyčištěná voda odtéká přes měrný Parshallův žlab do 
Úštěckého potoka. 
ČOV vykazuje v současné době dobré odtokové parametry při ročních průměrech cca 111% 
projektovaného hydraulického zatížení a cca 50% projektovaného látkového zatížení. 
Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel i návštěvníků autokempu pro 1300 
rekreantů jsou napojeny na ČOV Úštěk. 

××××× 

V Úštěku je nutné odstranění balastních vod z kanalizační sítě, které hydraulicky přetěžují 
ČOV. 
 
Pro zajištění odtoku z ČOV dle NV 61/2003 Sb. při napojení plné kapacity ČOV bude nutné 
dovystrojit denitrifikaci jemnobublinným aeračním systémem, posílit zdroj vzduchu a rozdělit 
na dva tlakové systémy, doplnit interní recirkulaci a upravit měrný objekt na odtoku. Dále 
nutno zajistit postupné vyloučení balastních vod z kanalizační sítě. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Úštěk a na 
ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.23 Vědlice 
 

identifikační číslo obce  017750 
kód obce    00023 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk – Vědlice leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 70 
obyvatel, nenachází se zde objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského 
charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 204 - 215 m n. m. Území náleží do povodí řeky 
Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok. Svým územím Vědlice plně zasahují do CHOPAV 
Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk – Vědlice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Drahubuz (OZ-SK.LT.054.1), konkrétně jeho jižní části, která zajišťuje vodu pro obce 
Drahobuz, Vědlice, Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Vědlice jsou 
zásobeny řadem PVC 150 přímo z hlavního vodojemu Na Stráži 150 m3 (255,80/252,10), 
který odebírá vodu z ÚV Malešov (řad PVC 150). Z Vědlic je voda dále předávána a čerpána 
do provozní části vodovodu Velký Hubenov.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, přechodně bydlící nejsou připojeni. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 

××××× 
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Systém zásobení Vědlic se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Úštěk – Vědlice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, 
odkud jsou ze 42 % odváženy na ĆOV Štětí do vzdálenosti 15 km a 58 % je vyváženo na 
zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a zasakovány 
do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Úštěk a na ČOV 
Štětí. 
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 CZ042.3506.4205.0122 Úštěk 
  .0122.24 Zelený 
 

identifikační číslo obce  019800 
kód obce    00024 

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 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Úštěk - Zelený leží v severní části litoměřického okresu, severně od Úštěku. 
Trvale zde žije do 10 obyvatel, 10 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci (z toho 8 chat). 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, slouží převážně pro rekreaci, 
rozkládá se v nadmořské výšce 490 – 515 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká 
Úštěcký potok.V obci není požární nádrž. Svým územím Zelený plně zasahuje do CHKO 
České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Úštěk - Zelený je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování 
pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je 
ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa. 

××××× 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 
376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
potřebné množství  vody pro pitné účely ve formě  balené pitné vody. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V místní části obce Úštěk - Zeleném není v současnosti vybudovaný systém veřejné 
kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v 
bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo 
jsou vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování 
odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Konojedy a na 
ČOV Litoměřice. 
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 CZ042.3506.4205.0123 Velké Žernoseky 
  .0123.01 Velké Žernoseky 
 

identifikační číslo obce  017945 
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. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 
7. Rekonstrukce kotelny ÚV Žernoseky - projekt pro stavební povolení, duben 2004 - 

Projektová kancelář Ing. Zdeněk Číhal, Nám. Dr. Holého 11/1052, Praha 8 - Libeň 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velké Žernoseky leží nedaleko Litoměřic, západním směrem, na pravém břehu řeky 
Labe. Jedná se o obec do 480 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 30 objektů pro 
rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v 
nadmořské výšce 146 - 172 m n.m. Území naleží do povodí řeky Labe, která protéká na 
západě obce, v blízkosti obce se nachází Žernosecké jezero. Svým územím Velké 
Žernoseky plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská 
křída. Významnými podniky jsou závody CS beton, Agrofrukt Kamýk (chov prasat) a 
Žernosecké vinařství s.r.o. Velké Žernoseky. V obci je kemp pro 280 osob a ubytovna s 21 
lůžky. Předpokládá se výstavba rekreačního zařízení v areálu Žernoseckého jezera a 
výstavba rodinných domů, nájemních bytů a příprava stavebních parcel a průmyslové zóny. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velké Žernoseky je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké 
Žernoseky (OZ-SK.LT.004.1). Z hlavního řadu oblastního vodovodu DN 900, kterým je 
převáděna voda ze skupiny Litoměřice do Ústi n. L. a který je pod tlakem vodojemu 
Michalovice - nový 2x2000 m3 (312,64/307,64), je vysazena odbočka z PVC 100, která se 
dále rozděluje na dvě samostatné větve pro zásobení vodojemů obcí Velké Žernoseky (PVC 
100) a Kamýk (DN 80). Velké Žernoseky jsou zásobeny z vodojemu Velké Žernoseky 2x25 
m3 (187,04/184,96), do obce dále pokračuje řad DN 125 a PVC 100. 
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Rozvodná síť v Žernosekách je vybudována na celém území obce, je však dosti stará, ve 
špatném stavu a objekty položené nad kótou 170,0 m n.m. (především novější zástavba) 
jsou ze stávajícího vodojemu zásobeny s velkými obtížemi. Z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 97 %, z přechodně bydlících 65 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení Velkých Žernosek se nebude v budoucnosti měnit. 
Navrhujeme rozšíření vodojemu o 40 m3. Výše položené objekty v severní části obce budou 
zásobeny z navrhované AT stanice V. Žernoseky (Q=3l//s, H=20m). 
 
Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok. 
Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. 
V současné době probíhá současně se stavbou kanalizace rekonstrukce vodovodního řadu. 
 
V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení na akci ÚV Žernoseky,  
rekonstrukce kotelny. Tento projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla z parní kotelny na 
samostatné zdroje – tepelná čerpadla umístěná v prostoru ÚV včetně nového otopného 
systému a elektroinstalaci pro zajištění funkce technologického zařízení. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Velké Žernoseky není vybudovaný systém veřejné kanalizace. V obci Velké 
Žernoseky v současné době probíhá výstavba jednotné kanalizační sítě a to tak, že stávající 
dešťová kanalizace je rekonstruována na jednotnou a zbytek kanalizace cca 56 % bude 
nová jednotná kanalizace z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 a DN 400. Stavba 
bude ukončena v 08/2005. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady se 
vsakují do terénu (21 %) či odtékají do dešťové kanalizace (18 %), dále v bezodtokých 
jímkách (9 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, případně jsou 
vypouštěny přímo do kanalizace (48 %), na domovní mikročistírny se vsakováním je 
napojeno 4% obyvatel.   
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Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na 
zemědělsky využívané pozemky (65 %), ostatní jsou vypouštěny přímo bez čištění do 
povrchových vod (35 %),  
V obci je nesoustavná dešťová kanalizace, která zajišťuje odvedení dešťových vod do Labe 
cca ze 70 % plochy. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků 
do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu (30 %).  
 

××××× 

Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší doplnění kanalizační sítě 
v obci včetně rekonstrukce části stávající sítě. Čerpací stanici o výkonu 4 l/s se splašky 
výtlakem přivádějí do stávající kanalizační sítě v Žalhosticích. Dále potom budou odváděny 
na ČOV Litoměřice kanalizačním systémem, který je součástí Žalhostic. Na systému jsou 
navrženy 2 přečerpávací stanice pro překonání konfigurace terénu a 3 dešťové odlehčovače 
zaústěné do vodoteče. 
Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005. 
Kanalizační řady v celkové délce 6009 m, z toho: 
DN 300 rekonstrukce  888 m 
DN 300   2309 m 
DN 150   240 m 
Výtlak DN 110   2572 m 
Předpokládá se připojení 513 EO. 
 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0124 Vrutice 
  .0124.01 Vrutice 
 .0124.02 Svařenice 
 

identifikační číslo obce  018665 
identifikační číslo obce  018664 

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. Studie odkanalizování Vrutice a Svařenic, 1995, VAK-KAN Teplice 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vrutice včetně Svařenic leží severně od Roudnice n. L. Jedná se o obec do 260 trvale 
žijících obyvatel, nachází se zde 12 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně 
soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 162 - 176 m 
n.m. Významným podnikem je závod Zemědělské obchodní družstvo Hoštka. Území náleží 
do povodí řeky Labe. Jižně 200 m od obce protéká Úštěcký potok, jižním a západním 
okrajem obce protéká jedna místní vodoteč, je zde požární nádrž. Svým územím Vrutice plně 
zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, dále celé do ochranného pásma zdroje 1.stupně 
dvou zdrojů, částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně tří zdrojů a plně do 
vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Neočekává se výrazný rozvoj 
obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrutice včetně Svařenic je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vrutice 
(OZ-SK.LT.044.2), která zajišťuje vodu pro obce Vrutice, Polepy a Svařenice. Tyto obce jsou 
pod tlakem vodojemu Vrutice 150 m3 (212,01/ 207,25), do kterého je voda přiváděna z 
úpravny vody Vrutice řadem LT 150. Úpravna je zásobena ze ze tří vrtů o celkové vydatnosti 
85,3 l/sec. Z vodojemu je veden zásobní řad LT 150 do Vrutic, ze kterého je vysazena 
odbočka LT 100 do obce Svařenice. Z Vrutic pokračuje vodovod dále do Polep.  
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Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 96 %, z přechodně bydlících 100 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

Systém zásobení obce Vrutice se nebude v budoucnosti měnit. 
Systém zásobení Svařenic se nebude v budoucnosti měnit. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Vrutice včetně Svařenic není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody 
od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), 
odkud jsou vyváženy na ČOV Hoštka do vzdálenosti cca 6 km. 
Dešťové vody jsou odváděny cca z 25 % dešťovou kanalizací ve správě obce, která je ve 
špatném stavu (po dešťových přívalech dochází k jejímu ucpávání). Vyústěna je do 
vodoteče. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (75 
%), zaústěných do vodoteče nebo se vsakují do terénu. 

××××× 

V obci Vrutice a Svařenice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem 
konfiguraci terénu, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizována systémem 
podtlakové kanalizace Tato stoková síť bude odkanalizovávat celou obec. Kanalizační 
systém budou tvořit podtlakové stoky z HD-PE trub DN 100 o celkové délce 2,200 km 
(Vrutice 1,300 km, Svařenice 0,900 km), připojovací potrubí DN 80 HD-PE délky 0,300 km, 
gravitační svody DN 200 z PVC délky 0,850 km, podtlaková stanice, 4 sekční šoupata, 113 
domovních přípojek, 42 sběrných šachet, 1 čerpací jímka, kanalizační výtlak DN 100 z HD-
PE délky 1,230 km, 44 podtlakových ventilů, technologie podtlakové stanice, 2 čerpadla (Q 
2,5 l/s, H 10 m). Z podtlakové stanice umístěné v obci Vrutice budou splaškové vody 
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z Vrutice a Svařenic čerpány na čistírnu odpadních vod obce Polepy. Do podtlakových jímek 
bude splašková voda přiváděna gravitačně kanalizačními přípojkami. 
Obec Vrutice i místní část Svařenice je možno odkanalizovat gravitačně, ale s ohledem na 
ochranu podzemních zdrojů, je převzat návrh ze „Studie odkanalizování Vrutice a Svařenic – 
varianta podtlaková kanalizace na ČOV Polepy“ přesto, že má vyšší investiční a provozní 
náklady. V případě gravitačního odkanalizování by bylo možné odkanalizovat pouze části 
obcí. U neodkanalizovaných objektů by bylo třeba provést rekonstrukce akumulačních jímek 
pro zachycování odpadních vod nebo postavit domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3506.4205.0125 Žalhostice 
  .0125.01 Žalhostice 
 

identifikační číslo obce  019434 
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. Studie proveditelnosti – „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ – PHARE CBC 2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žalhostice leží jihozápadně nedaleko Litoměřic, na pravém břehu řeky Labe. Jedná se 
o obec do 480 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 12 objektů pro rodinnou rekreaci (z 
toho 20 chat). Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 142 - 186 m n.m. Významnými podniky jsou závod Rybenor, Tresko s.r.o., IWEX 
s.r.o., Agrofrukt Kamýk. Předpokládá se obnovený provoz místní koželužny a výstavba 
rodinných domů. Území naleží do povodí řeky Labe, na jehož břehu obec leží. Svým územím 
Žalhostice plně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a 
částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně dvou podzemních zdrojů, které 
jsou v současnosti mimo provoz. Obec plánuje bytovou výstavbu pro cca 100 obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žalhostice je zásobena pitnou vodou ze  skupinového vodovodu Litoměřice 
(SK.LT.001.4). Vodojem obce Žalhostice 2x60m3 (216,63/ 213,147) je zásoben odbočkou z 
řadu LT 200 z Litoměřic, který přivádí vodu z vodovodního pásma vodojemu Mostka III 
2x1000 m3 (230,39/225,76). Z místního vodojemu je voda vedena profilem DN150. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce Žalhostice, z trvale bydlících obyvatel je 
na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 38 %, z přechodně bydlících 50 %. 
Vodovod je z roku 1920 a je v havarijním stavu.  
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Vlastní užitkový vodovod vede ke koželužně Žalhostice, kam je voda čerpána z místních 
studní a vedena do vodojemu situovaném na pozemku parc. číslo 930/4. Vodovod je 
provozuschopný, z hlavního řadu  odbočuje řad využívaný pro zavlažování zahrad. Do 
zahrad na SV okraji byl přiveden řad ze závlahového vodovodu „Zahrada Litoměřice“.  

××××× 

Systém zásobení obce Žalhostice se nebude v budoucnosti měnit. 
Navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. Tato rekonstrukce již částečně probíhá při výstavbě 
kanalizace. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Žalhostice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách, odkud 
jsou vyváženy na pole (54 %) nebo na ČOV Litoměřice (36 %) do vzdálenosti 5 km a v 
septicích, jejichž přepady ústí do stávajících stok dešťové kanalizace (6 %), do místní 
vodoteče (2 %) či jsou vsakovány do terénu (2 %). Splaškové vody od rekreantů jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách, odtud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice (36%) a na 
zemědělsky využívané pozemky (54%) nebo v septicích s přepady vsakujícími do 
podpovrchových vod (10 %). 
V rámci akce PHARE byla v roce 2003 zahájena výstavba gravitační kanalizace 
s přečerpáváním na ČOV Litoměřice. Stavba bude ukončena v rovce 2005. 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytuje ještě následující 
producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: Závod Rybenor se 
přestěhoval v srpnu 2004 do lokality Mlékojedy. 
 
Poř. 
číslo 

Název 
producenta 

Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OV 
m3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4
+ 

kg/den 
P - celk. 
kg/den 

1 Rybenor s.r.o zpracování 
mořských ryb 90 49,40 15,50 14,25 28,45 0,24 0,15 0,06 
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Vlastní kanalizací jsou odpadní vody z areálu závodu Rybenor přivedeny do čerpací jímky, 
odkud jsou čerpány kanalizačním výtlakem z ocelových trub DN 100 délky 5 m do výtlačného 
potrubí z Lovosic na ČOV Litoměřice. V současné době je areál opuštěn a není nám znám 
další způsob jeho využití. 
V obci je stará nevyhovující dešťová kanalizace, zaústěná na třech místech do Labe, dále do 
značně narušeného odvodňovacího systému, který sestával z usazovacího a vsakovacího 
příkopu. 
 

××××× 

V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu 
Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005. 
Akce řeší odkanalizování celé obce gravitačním kanalizačním systémem s přečerpáváním 
části území 4 čerpacími stanicemi se zaústěním včetně splašků z Velkých Žernosek do 
stávající čerpací stanice a do stávajícího výtlaku na ČOV Litoměřice. 
Kanalizační síť bude realizována v celkové délce 3949 m, z toho: 
DN 150  150 m 
DN 300  3448 m 
DN 100 (výtlak) 351 m. 
Předpokládá se připojení 638 EO. 
 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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 CZ042.3506.4205.0126 Žitenice 
  .0126.01 Žitenice 
 

identifikační číslo obce  019719 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žitenice leží nedaleko od Litoměřic, severovýchodním směrem. Jedná se o obec do 
700 trvale žijících obyvatel, nenachází se zde  objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 280 m n.m. 
Důležitým velkoodběratelem vody a producentem odpadních vod je především podnik 
Agroslužby (dřevo, stroj. výroba). Území naleží do povodí řeky Labe, protéká zde  místní 
vodoteč Močidla. Svým územím obec plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně 
CHOPAV Severočeská křída a okrajově do vnějšího i vnitřního ochranného pásma zdroje 
2.stupně zdroje Farský pramen pro Žitenice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze 
mírný vzestup počtu obyvatel. V severovýchodní části obce se plánuje výstavba rodinných 
domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žitenice je zásobena pitnou vodou ze  skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.2),      
který zajišťuje vodu pro obce Žitenice, Pohořany a Maškovice. Obec Žitenice je zásobena ze 
tří vodojemů, vodojemu Žitenice H.P. 70 m3 (301,03/298,46), ze kterého je voda vedena 
řadem DN 125, vodojemu Žitenice farský 10 m3 (250,1/248,32) řadem DN 100 a vodojemu 
Pohořany D.P. 25 m3 (315,36/313,48), na který navazuje řad z PVC 100 do  Pohořan a dále 
řad DN 80 do Žitenic.  
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovod 
napojeno 91 %, z přechodně bydlících 100 %. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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××××× 

Systém zásobení obce Žitenice se nebude v budoucnosti měnit. Navrhujeme rozšíření 
vodojemu Žitenice H.P. 70 m3 (301,03/298,46) o 30 m3 a vodojemu Žitenice farský 10 m3 
(250,1/248,32) o 30 m3. 
 
Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě budou přesahovat v r.2011 6000 m3/kmxrok. Z 
tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě . 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Žitenice se postupně od roku 1998 buduje splašková oddílná kanalizace (K-LT.001.2-
S.C) s přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního systému Litoměřic a čištění na ČOV 
Litoměřice. Kanalizace nebyla dosud zkolaudována, ale je vydáno prozatimní užívání, což v 
praxi znamená, že se postupně budují a napojují kanalizační přípojky a již dochází k  
částečnému převádění odpadních vod čerpáním do lokality Litoměřice. Předpoklad 
kolaudace je v roce 2004.  
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel byly akumulovány převážně v bezodtokových 
jímkách (70 %), odkud byly vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (24 
%), jejichž přepady ústily do stávající stoky dešťové kanalizace. V obci bylo 10 mikročistíren 
u rodinných domků (6 % obyvatel), odtoky vyčištěné voda se vsakovaly do terénu. Splaškové 
vody od rekreantů byly akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (70 %), odkud byly 
vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (30 %), jejichž přepady ústily do 
stávající stoky dešťové kanalizace. 
Obcí protéká zatrubněný potok, do něhož je zaústěna stoka staré dešťové kanalizace z bet. 
trub DN 300 – DN 400. Do této stoky zaúsťují přepady septiků. Dále je krátký úsek dešťové 
kanalizace v ulici U hřiště. Tyto stoka zajišťují odvedení cca 20 % dešťových vod. Zbylé 
dešťové vody (80 %) jsou odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodoteče a 
nebo jsou vsakovány do terénu.  
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V obci Žitenice je v současné době rozestavěná veřejná kanalizace. Splašková kanalizace v 
celkové délce 6,660 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300. 
V severovýchodní části obce se plánuje výstavba rodinných domů. S možností jejich 
napojení do veřejné kanalizační sítě je počítáno.  
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v celkové délce 0,210 km. 
Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN  100 délky 0,890 km do kanalizační sítě města Litoměřic 
a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Litoměřicích. 
Výtlačný řad a část kmenové stoky byly postaveny v roce 1999. Ukončení výstavby se 
předpokládá v roce 2004. 
Do kanalizační sítě obce budou gravitačně přiváděny splaškové odpadní vody z místní části 
Pohořany. 
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální 
ČOV Litoměřice. 
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a MČOV. 
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 CZ042.3506.4205.0126 Žitenice 
  .0126.02 Pohořany 
 

identifikační číslo obce  012483 
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. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Žitenice - Pohořany leží nedaleko od Litoměřic, severovýchodním směrem. 
Trvale zde žije do 360 obyvatel, nenachází se zde  objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba 
je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 260 - 330 m n.m. Území náleží 
do povodí řeky Labe, protéká zde občasná vodoteč. Ve vzdálenosti 2 km od obce je 
Ploskovický potok a ve vzdálenosti 1,5 km je bezejmenná vodoteč. Svým územím Pohořany 
plně zasahují do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída. 
Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Ve východní a 
západní části Pohořan se plánuje výstavba rodinných domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Žitenice - Pohořany je zásobena pitnou vodou ze  skupinového vodovodu 
Žitenice (SK-LT.002.1), který zajišťuje vodu pro obce Žitenice, Pohořany a Maškovice. Obec 
je zásobena ze dvou vodojemů, vodojemu Pohořany H.P. 10 m3 (342,66/341,31), na který 
navazuje řad z PE 2“ a z vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 (315,36/313,48), na který navazuje 
řad z PVC 100. 
Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 92%, z přechodně bydlících 100%. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 
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Systém zásobení Pohořan se nebude v budoucnosti měnit. Navrhujeme rozšíření vodojemu 
Pohořany H.P. 10 m3 (342,66/341,31) o 10m3 a vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 o 20m3. 
 
V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou 
zástavbu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Žitenice - Pohořanech není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 
Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány převážně v 
bezodtokových jímkách (95 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. U 
jednoho rodinného domku a jednoho rekreačního objektu jsou MČOV (5 % obyvatel a 5 % 
rekreantů), vyčištěné vody ústí do jedné krátké stoky dešťové kanalizace. 
Dešťové vody jsou odváděny převážně systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče, 
nebo jsou vsakovány do terénu. Malé množství v dolní části obce odvádí krátký úsek 
nevyhovující zanešené dešťové kanalizace, z betonových trub DN 300, která je zaústěna do 
místní vodoteče. Do této stoky zaúsťují i odtoky MČOV. 

××××× 

V místní části obce Žitenice - Pohořanech se společně s obcí Žitenice postupně staví veřejná 
kanalizace. Splašková kanalizace v celkové délce 2,850 km bude vybudována z plastových 
kanalizačních trub profilu DN 300. 
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 v celkové délce 0,480 
km. 
Odpadní vody budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě obce Žitenice 
a dále společně s těmito odpadními vodami do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak 
k likvidaci na ČOV v Litoměřicích. 
. 
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 CZ042.3506.4205.0126 Žitenice 
  .0126.03 Skalice 
 

identifikační číslo obce  019718 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Žitenice - Skalice leží nedaleko od Litoměřic, severním směrem. Trvale zde 
žije do 260 obyvatel. Nepříliš soustředěná zástavba je venkovského charakteru. Skalice se 
rozkládá v nadmořské výšce 326 - 390 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, 200 m 
jihozápadním směrem protéká Pokratický potok, nachází se zde rybník. Svým územím 
Skalice plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do NPP Bílé stráně a částečně 
do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně zdroje Skalice dolní a do vnějšího 
ochranného pásma zdroje 2.stupně zdrojů Skalice dolní, Skalice horní, Močidla, zářez 
Pohořany. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný vzestup počtu obyvatel. Ve 
střední části Skalice se plánuje výstavba rodinných domů. Nachází se zde Ústav sociální 
péče. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Místní část obce Žitenice - Skalice je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Skalice 
(M-LT.032), jehož zdrojem jsou zářezy o celkové vydatnosti 0,4 l/s. Voda je akumulována ve 
dvou vodojemech Skalice H.P. 50 m3 (315,36/ 313,48) a Skalice D.P. 5 m3 (286,82/ 287,67), 
z nichž je voda do obce vedena ve dvou tlakových pásmech řady o DN 80. Rozvodná síť je 
vybudována na celém území obce z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro 
veřejnou potřebu napojeno 100%, z přechodně bydlících 100%. 
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
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Systém zásobení Skalice se nebude v budoucnosti měnit. Vzhledem k nízké vydatnosti 
zdroje doporučujeme jeho rozšíření nebo vyhledání nového zdroje. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav 
Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3,  RD-1, RD-2. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu 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 Žitenice - Skalici není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové 
vody od trvale žijících obyvatel i od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách 
(40 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, nebo v septicích, jejichž 
přepady ústí do dvou stávajících stok dešťové kanalizace (30 %), do místní vodoteče (10 %) 
či jsou vsakovány do terénu (20 %). Ústav sociální péče má vlastní malou ČOV. 
V obci je stoka staré dešťové kanalizace, ústící do strouhy pod obcí. Je z betonových trub 
DN 600, má dostatečný spád, je v dobrém stavu, nezanesená. Další stoka je vyústěná do 
příkopu na okraji obce. Kanalizace je majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny 
systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.  

××××× 

V místní části obce Žitenice - Skalici je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě - 
kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace. 
Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 1,930 km bude vybudována z 
kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 300, tlaková část kanalizační 
sítě v celkové délce 0,080 km bude provedena z Pe potrubí DN 50. 
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 
0,350 km. 
V současné době je zpracován projekt na propojovací řad mezi obcí Skalice a Žitenice. 
Nebude budována nová ČOV, jak bylo původně plánováno, z provozu bude vyřazena ČOV 
Ústavu sociální péče a kanalizace propojena na veřejnou kanalizační síť obce Žitenice a 
dále do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak budou odpadní vody odváděny k 
likvidaci na ČOV v Litoměřicích. 
Projekt zpracovává Projektová kancelář Štěpánek, Velká Dominikánská 10/129, Litoměřice. 
Již bylo vydáno stavební povolení a akce je ve výstavbě. 
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Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 
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