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 CZ042.3507.4207.0138 Blšany u Loun 
  .0138.01 Blšany u Loun 
 

identifikační číslo obce  005174 
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 obce Blšany z roku 10/2001, zpracovatel Ing.arch.J. Pachner 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

 
Obec Blšany u Loun leží východně od Loun v nadmořské výšce 197 - 210 m n. m. Jedná se 
o obec, kde žije cca 200 trvale bydlících obyvatel se 10 rekreačními objekty. Obcí protéká 
Smolný potok a je zde rybník. 
Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře. 
Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel  do r. 2015 vzroste až dvojnásobně. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Blšany u Loun je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.35. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy  Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobována 
individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Blšany u Loun nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody od 
100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové 
kanalizace. 
 

××××× 

S ohledem na vysoký nárůst počtu trvale bydlících obyvatel, navrhujeme v obci Blšany u 
Loun vybudovat kanalizační systém s ČOV. V současné době je zpracován projekt (Ing. 
Robert Klement) na přečerpávání odpadních vod v délce cca 2km do Loun Zahradního 
města a následným čištěním na ČOV Louny. Stavba připravena k zahájení, s ukončení 
výstavby se  počítá v roce 2005. Stávající septiky budou přepojeny na novou kanalizační síť. 
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 CZ042.3507.4207.0139 Brodec 
  .0139.01 Brodec 
 

identifikační číslo obce  001269 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Brodec leží asi 7,0 km jižně od města Louny v blízkosti obce Líšťany v nadmořské 
výšce 270 - 315 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 66 trvale bydlících obyvatel ve 22 trvale 
obydlených domech, v obci je rovněž 52 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec 
je zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a nezasahuje do žádné CHKO ani ochranného pásma vodního zdroje. Obcí 
protéká Klášterský potok a ve vzdálenosti 1,0 km od obce se nachází Smolnický potok, 
v obci se rovněž nachází rybník. Předpokládá se stagnace až mírný pokles počtu trvale 
bydlících obyvatel. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Brodec je místní vodovod M-LN.042, na který je napojeno 76 % obyvatel, zbylých 24 
%  je zásobováno vodou individuelně z vlastních zdrojů. Zdrojem vody je studna Brodec. 
Kvalita vody v  tomto zdroji nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích 
stanovujících limit pro bakteriologické znečištění. Vydatnost zdroje je také nedostačující. 
Vlastníkem místního vodovodu je obec Brodec, provozovatelem je sdružení odběratelů. 

××××× 
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S ohledem na zhoršenou kvalitu vody ve zdroji Brodec navrhujeme vybudovat přívodní řad 
z nově vybudovaného vodovodu v obci Senkov. Doporučujeme vodovod vybudovat v letech 
2010 – 2012 zároveň s novým vodovodem Zbrašín – Senkov.  
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudována kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 95 % obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 5% obyvatel je 
napojeno na domovní mikročistírny s odtokem do místní vodoteče.  
 

××××× 

 
Nadále bude zachováno individuální čištění odpadních vod. Po roce 2016 budou stávající 
bezodtoké jímky rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0140 Břvany 
  .0140.01 Břvany 
 

identifikační číslo obce  001511 
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. US Břvany – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – projednána 04/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Břvany leží asi 7,0 km severozápadně od města Louny v nadmořské výšce 210 - 220 
m n. m. Jedná se o obec, kde žije 311 trvale bydlících obyvatel ve 121 trvale obydlených 
domech, rekreační objekty se v obci nenacházejí. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy.  Území obce náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do 
CHKO České středohoří a nachází se v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod 
Břvany – stupeň I. a II. Obcí protéká Hrádecký potok a vodoteč Jezeří, v obci se nachází 
požární nádrž a za obcí dva rybníky. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících 
obyvatel. 
 
Jako potencionální znečišťovatel je na kanalizaci napojen závod Kyselka Praga zabývající se 
stáčením minerálních vod a výrobou slazených stolních vod. Dalším potencionálním 
znečišťovatelem je výrobna hořčice SENF. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Břvany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.1. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní  síť je napojeno 100 % trvale bydlících 
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obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Břvany má jednotnou kanalizační síť K-LN.019-J.C, do které je napojeno 93 % trvale 
bydlících obyvatel, od 7 % jsou odpadní vody zachycovány septicích s následným 
vsakováním.  Kanalizace je zaústěna do ČOV Břvany. Délka stávající kanalizační sítě je cca 
3,0 km. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Páteří kanalizačního systému je sběrač „A“, do kterého jsou postupně napojeny rozvětvené 
sběrače „B“, „C“, „D“, „E“, které jsou zaústěny do ČS v areálu ČOV. 
 
ČOV Břvany je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 1167 
EO. Pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. 
Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      64 000 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       175,3  2,03 
Počet napojených EO      1167 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         360,0  23,0  
NL           58,0    3,7  
 
Výkonové parametry rok 2002:       
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m3/r           l/s 
Skutečný přítok         28 970  0,92 
Skutečný počet napojených EO     106 
Skutečné hodnoty znečištění – dle údajů kanalizačního řádu 

mg/l                               
BSK5                                                                              191,0       
CHSK                                                  80,0            
NL                                                                 85,0              
N-NH4                                                                  10,9    
       
Pc                                                                    3,0          
 
Veškeré odpadní vody jsou z obce přivedeny oddílnou splaškovou kanalizací do ČSOV, 
která je již součástí ČOV. Odtud jsou odpadní vody čerpány přes indukční průtokoměr do 
rozdělovacího objektu, který má rovněž funkci lapáku písku. Zde je nátok odpadních vod 
rozdělen do jednotlivých nádrží VHS III, pomocí ručních hradítek lze libovolnou nádrž 
odstavit z provozu (v běžném provozu se používají 2 reaktory). Vyčištěná odpadní voda  je 
nejkratším směrem odvedena do recipientu – Hrádecký potok. Biologický reaktor typu VHS 
III se skládá z aktivační a dosazovací části, vratný kal je automaticky přisáván do aktivační 
části. Přebytečný kal je možno po odstavení Kessenerova válce a dostatečné době pro 
odsazení přečerpat do kalojemu. Zde je možnost vypouštění dále odsazené kalové vody 
zpět na přítok do ČOV. Zahuštěný kal je odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování. 
 
Produkce stabilizovaného kalu 294,0 m3/rok, 2,94 t/rok. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 30.4.2008. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0   
CHSK   100,0     
NL     30,0   

××××× 

S ohledem na vysoký obsah balastních vod v přítoku na ČOV navrhujeme do roku 2015 
postupnou rekonstrukci kanalizační sítě vedoucí k jejich snížení. Při rekonstrukci kanalizační 
sítě budou všechny septiky přepojeny na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4207.0141 Cítoliby 
  .0141.01 Cítoliby 
 

identifikační číslo obce  001782 
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. UPN SÚ Cítoliby – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – schváleno 11/1994 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Cítoliby leží asi 2,0 km jižně od města Louny v nadmořské výšce 220 - 245 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije 955 trvale bydlících obyvatel ve 280 trvale obydlených domech, 
v obci je 36 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně 
rodinnými domy.  Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Cítolibský potok a 
cca 2,0 km od obce se nachází Smolnický potok, v obci je požární nádrž a obecní studna. 
Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel i rekreantů. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Cítoliby je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.37. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 

(269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy  Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 



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

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

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Pro novou výstavby  
bude nutné vybudovat vodovodní síť. Do budoucna navrhujeme postupnou rekonstrukci 
azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Cítoliby má jednotnou kanalizační síť K-LN.042.1-J.C, do které je napojeno 89 % 
obyvatel a 11 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny. Obec Cítoliby 
je odkanalizována na ČOV Louny. Podrobný popis ČOV je v kartě obce 156.01 Louny. Na 
kanalizačním systému jsou 4 čerpací stanice ČS „Cítoliby 1, 2, 3 a 4“ (CSOV.LN 042/7, 
CSOV.LN 042/8, CSOV.LN 042/9, CSOV.LN 042/10). Délka stávající kanalizační sítě je cca 
7,3 km. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Po roce 2016 
budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány. 



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

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

 

 CZ042.3507.4207.0142 Černčice 
  .0142.01 Černčice 
 

identifikační číslo obce  002004 
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. ÚPO Černčice – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – schváleno 06/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černčice leží asi 2 km východně od města Louny v nadmořské výšce 173,00 – 190,00 
m n. m. Katastrální území obce zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodního zdroje 
Černčice L2B. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci 
žije 1402 trvale bydlících obyvatel  s 35 rekreačními objekty a cca 160 lůžek v hotelích a 
penzionech. Obcí protéká řeka Ohře. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá 
se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Černčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.22. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy  Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 88 % trvale bydlících, zbylých 12 % obyvatel je zásobováno 
individuálně. V obci je zdroj Černčice a ČS Černčice, které se v současné době nevyužívají. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
  



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

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

××××× 

S ohledem na poměrně vysoké procento úniků vody v obci Černčice navrhujeme postupnou 
rekonstrukci vodovodu.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Černčice má dva kanalizační systémy K-LN.042.2-J.C a K-LN.043-J.C. Odpadní vody 
od 84% trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV a zbylých 16% má septiky se 
vsakováním. 
Odpadní vody z jednotné kanalizace K-LN.042.2-J.C (79%) jsou čerpány 3 čerpacími 
stanicemi do kanalizačního systému města Louny a dále jsou odváděny na ČOV Louny. 
ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01. Majitelem kanalizační sítě a ČOV Louny 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Druhý jednotný kanalizační systém K-LN.043-J.C (5%) zajišťuje odkanalizování školy a 
přilehlé zástavby v jižní části obce na MČOV VHS I umístěné u školy. Majitel kanalizace je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Majitel MČOV je neznámý a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu s menšími provozními problémy. Po roce 2016 budou 
stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
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 CZ042.3507.4207.0143 Dobroměřice 
  .0143.01 Dobroměřice 
 

identifikační číslo obce  002735 
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. UPN SÚ Dobroměřice – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – schváleno 08/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dobroměřice leží asi 2 km severně od města Louny v nadmořské výšce 175 - 185 
m n. m. Jedná se o obec, kde žije 1292 trvale bydlících obyvatel ve 460 trvale obydlených 
domech, v obci je rovněž 8 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy.  Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO 
České středohoří. Obcí protéká Dobroměřický potok a cca 1,5 km od obce protéká řeka 
Ohře, v obci se nachází požární nádrž „U Pešuly“ a rybník „Pod Červeňákem“. Předpokládá 
se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel i rekreantů. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dobroměřice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.19. Zdrojem vody je VDJ Louny – Čtyrlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy  Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 89 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 11 % je zásobováno 
individuálně. V obci je ČS, která slouží k čerpání vody do obce Nečichy. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dobroměřice má splaškovou kanalizační síť K-LN.042.4-S.C. Odpadní vody jsou 
čerpány na ČOV Louny.  Délka stávající kanalizační sítě je cca 11,5 km. Na kanalizačním 
systému je osazeno 5 ČS. ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01. 
Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Louny, od 3 %  jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 2 % vyváží bezodtokové 
jímky na ČOV Louny 
Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysokou poruchovost kanalizačního systému a jeho stáří navrhujeme jeho 
postupnou rekonstrukci. Při rekonstrukci kanalizace budou přepojeny všechny bezodtoké 
jímky na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV Louny. 
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 CZ042.3507.4207.0144 Domoušice 
  .0144.01 Domoušice 
 

identifikační číslo obce  003101 
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. ÚPN SÚ Domoušice – Ing. Arch. J. Zeman – AA-Atelier Alfa s.r.o. – schváleno 04/1995 
8. Domoušice – Filipov, vodovod – dokumentace pro stavební řízení, SVIS s.r.o. – 09/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec leží asi 15 km jihozápadně od města Louny v nadmořské výšce 370 - 470 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije 450 trvale bydlících obyvatel ve 180 trvale obydlených domech, 
v obci je rovněž 88 rekreačních objektů a cca 100 lůžek v hotelích a penzionech. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán, v obci je rovněž rybník U mlýna a 
podzemní nádrž. V těsné blízkosti obce protéká potok Hasina. Předpokládá se mírný vzestup 
počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Domoušice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč 
SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.17. Vodovod v Domoušicích je rozdělen na dvě tlaková 
pásma – spodní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Domoušice u ČS 1 x 50 m3 
(421,20 / 423,00 m n. m.), voda pro horní tlakové pásmo je čerpána ČS Domoušice Filipov 
situovanou poblíž vodojemu spodního tlakového pásma. Voda je čerpána do vodojemu 
Filipov nový – 2 x 50 m3  (479,00 / 480,50 m n. m.). Na vodovodní síť je napojeno 97 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylá 3 % jsou zásobována vodou individuálně. Vodovod nemá 
dostatečnou kapacitu a stávající ocelové rozvody do Filipova jsou ve špatném technickém 
stavu. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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V Domoušicích navrhujeme vybudovat v letech 2004 – 2005 novou akumulaci 2 x 50 m3 
s čerpací stanicí (čerpané množství Q = 2,5 l/s, výtlačná výška H = 75 m) v lokalitě Pod 
horou. Objekty a řady jsou navrženy s přihlédnutím na obec Kounov, Lhota a Nečemice. 
Čerpání vody z vodojemu „Pod Horou“ do stávajícího vodojemu „Filipov“: 
- Domoušice a Filipov 2. tl. pásmo cca 250 obyvatel vč. nově připojených obyvatel na řad C. 
- Kounov, Lhota, Nečemice cca 533 obyvatel 
Vodovod: 
. řad A     PE DN 100                                                                        333 m 
. řad B     PE DN 80                                                                            444 m 
. řad C       PE DN 100                                                                          424 m 
. řad P       PE DN 100                                                                        202 m 
. řad V             PE DN 100                                                                       542 m 
Řad A zásobuje obec Domoušice (1. tl. pásmo). Vede z vodojemu do obce. Trasa vede polní 
cestou v souběhu s kanalizací, kříží trať ČD a dále vede do zastavěné části obce. Konec 
trasy je v silnici, kde jsou napojeny 2 zásobní řady. V místě křížení s tratí ČD je potrubí 
vodovodu uloženo do ocelové chráničky, která přesahuje obrys mostu o 2,5 m na každou 
stranu dle požadavku provozovatele. V nejnižším místě trasy je hydrant. 
Řad B zásobuje obec Domoušice ze stávajícího vodojemu na Filipově (2. tl. pásmo). Trasa 
vede polní cestou zpevněnou štěrkem, převážně v souběhu s výtlačným řadem V. 
Konec trasy je v silnici, kde je napojen stávající řad. Téměř na konci řadu je navržena 
betonová armaturní šachta s redukcí tlaku. Nastavení výstupního tlaku bude vycházet z 
podmínek provozu. 
Řad C je pokračováním zásobního řadu v obci Filipov. Tento řad bude zásobovat konec 
obce Filipov, který dnes ještě není zásoben pitnou vodou z centrálního zdroje. Trasa vede  
krajem silnice. Konec řadu je na konci zástavby obce. V nejnižších místech jsou hydranty na 
odkalení v nejvyšším pak betonová šachta se vzdušníkem. 
Řad P je přívodním řadem do vodojemu. Bude napojen na konec trasy vodovodu z Konětop. 
Trasa vede polní cestou ve větší části v souběhu s výtlačným řadem V. Řad končí v 
projektovaném vodojemu „Pod Horou“. 
Řad V je výtlačným řadem z čerpací stanice umístěné ve vodojemu. Tento řad nahradí 
stávající ocelový. Trasa vede z ČS umístěné v projektovaném vodojemu do vodojemu na 
Filipově, převážně v souběhu s přívodním řadem P a zásobním řadem B.  
Na všechny řady budou přepojeny stávající domovní přípojky. 
 
Vzhledem k tomu, že obec Kounov v okrese Rakovník řeší zdroj vody z obce Mutějovice 
s předpokládanou výstavbou v 11/2004 (dle osobního jednání se starostkou) doporučuji před 
vlastní realizací výše uvedené akce prověřit nutný rozsah realizace s ohledem na budoucí 
zásobování obce Nečemice vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Domoušice má jednotnou kanalizační síť K-LN.020-J.C ukončenou mechanicko – 
biologickou ČOV, do které je napojeno 70 % obyvatel, 30 % má odpadní vody zachycovány 
v septicích s vypouštěním do dešťové kanalizace. Majitelem kanalizačního systému a ČOV 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. 4560/03/ŽP-1-Nov ze dne 21. 1 2004 
s platností do 31.12.2005  
 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
N anorg. 

mg/l 
Pc 

mg/l 
p m p m p m p m p m p m 

120 170 30 70 30 70 - - - - - - 
 
ČOV je mechanicko - biologická ČOV s biodisky s aerobní stabilizací kalu. Kal je dále 
likvidován v zemědělství. 
 
Skutečné parametry: 
EO 92 
Q = 0,792 l/s = 24 985 m3/r 
Přítok:  CHSK = 241 mg/l 
  BSK5 = 81 mg/l 
  NL = 55 mg/l 
  N-NH4 = 38 mg/l 
  Pcelk = 4,9 mg/l 
Odtok:  CHSK = 58 mg/l 
  BSK5 = 17,5 mg/l 
  NL = 24,8 mg/l 
  N-NH4 = 21 mg/l 
  Pcelk = 4,3 mg/l 
 
Skutečný průtok je 3 x větší, než odpovídá počtu připojených EO, neboť je do přítoku na 
ČOV zaústěn přepad z místního vodojemu. 

××××× 

Dle zpracované dokumentace pro stavební řízení do stávající kanalizace odtékají podzemní 
vody od vodohospodářských objektů a způsobují přetěžování ČOV za bezdeštného průtoku. 
Z toho důvodu je navržena výstavba kanalizace: 
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stoky A – PVC DN 200  332 m 
stoka B – PVC DN 200  350 m 
Stoka A je napojena na kruhovou zásobní nádrž obce o objemu cca 60 m3 s přepadem do 
potoku Hasina. Kanalizace odvádí odpadní vody z vodojemu. Na stoku je napojen vodojem 
„V poli“, který se již nevyužívá. Jedná se o podchycení podzemních vod z jímacího zářezu u 
vodojemu, které dnes odtékají zásobním řadem a vytékají napovrch cesty v místě vodojemu 
„U viaduktu“.  
Stoka B je napojena na stoku A v šachtě Š3. Kanalizace odvádí podzemní vody od jímacího 
zářezu u vodojemu „U ČS“. Tyto vody dnes odtékají z přepadu vodojemu do kanalizace 
obce.  
Do stoky nesmí být připojeny jiné odpadní vody, než pro které je kanalizace budována.  
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 CZ042.3507.4207.0144 Domoušice 
  .0144.02 Solopysky 
 

identifikační číslo obce  015243 
kód obce    00002 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. US Solopysky – Ing. Arch. J. Hasík – v projednání 02/2001 
7. Žádost obce Domoušice o změnu PRVKUK ze dne 22. 3. 2010 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Solopysky leží asi 12 km jihozápadně od města Louny v nadmořské výšce 
295 - 330 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 175 trvale bydlících obyvatel v 81 trvale 
obydlených domech, v obci je rovněž 33 rekreačních objektů a cca 50 lůžek v hotelích a 
penzionech. Zástavba rodinnými domy je soustředěná. Obcí protéká potok Hasina. Území 
obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán, je zde malý 
rybníček.  
Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Solopysky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.16. Zdrojem vody je VDJ Skalka - 2 x 650 m3 

(328,00 / 333,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Dále je voda čerpána z ČS 
Konětopy do Solopysk. Před obcí je osazen regulátor tlaku. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Solopysky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s vypouštím do dešťové kanalizace a 30 % obyvatel má 
bezodtokové jímky s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Solopysky není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
 
 
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude 
v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační 
řady z PVC DN 250 v celkové délce 2496 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 573 m a 3 
čerpací stanice. ČOV bude mechanicko -biologická pro 200 EO. Výstavba kanalizace a ČOV 
bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci 
výstavby splaškové kanalizace zrušeny. 
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 CZ042.3507.4207.0145 Hříškov 
  .0145.01 Hříškov 
 

identifikační číslo obce  004909 
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. ÚPN SÚ Hříškov – Ing. Arch. A. Fárková – schváleno 04/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hříškov leží asi 8 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 
370 - 405 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 39 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Ve vzdálenosti cca 2,0 
km od obce protéká Débeřský potok a ve vzdálenosti cca 3,0 km protéká Smolnický potok, 
v obci se nachází požární nádrž s charakterem koupaliště. Předpokládá se mírný vzestup 
počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hříškov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.41. Zdrojem vody je věžový VDJ Hříškov – 1 x 200 m3 

(423,50 / 430,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a 
VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Voda do věžového vodojemu se čerpá 
ČS osazenou přímo pod vodojemem. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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

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

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hříškov nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 
100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na 
pole.  

××××× 

Obec má vypracovaný projekt na výstavbu kanalizačního systému a ČOV zpracovaný firmou 
KV Servis 94, Ing. Forejt. Kanalizaci doporučujeme vybudovat po roce 2016. U nové 
výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
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 CZ042.3507.4207.0145 Hříškov 
  .0145.02 Bedřichovice 
 

identifikační číslo obce  004908 
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. ÚPN SÚ Hříškov – Ing. Arch. A. Fárková – schváleno 04/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bedřichovice leží asi 7 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 
365 - 385 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 15 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do CHKO ani ochranného pásma vodního zdroje. 
Ve vzdálenosti cca 1,5 km od obce protéká Débeřský potok. Předpokládá se mírný vzestup 
počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bedřichovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.42. Zdrojem vody je věžový VDJ Hříškov – 
1 x 200 m3 (423,50 / 430,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ 
Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Voda se do věžového 
vodojemu čerpá ČS osazenou přímo pod vodojemem. Na vodovodní síť je napojeno 96 % 
obyvatel, zbylá 4 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bedřichovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody 
od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením 
na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Bedřichovice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0145 Hříškov 
  .0145.03 Hvížďalka 
 

identifikační číslo obce  004910 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. ÚPN SÚ Hříškov – Ing. Arch. A. Fárková – schváleno 04/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hvížďalka leží asi 9 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 390 –
 430 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. 
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží 
do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Obcí protéká bezejmenný potok 
(pravostranný přítok Smolnického potoka) a ve vzdálenosti cca 2,0 km od obce protéká 
Smolnický potok. 
Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Hvížďalka není žádný vodovod, 100 % obyvatel je zásobováno vodou individuálně 
z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje požadavky 
vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů. 

××××× 

V případě zhoršené kvality vody navrhujeme zásobování pitnou balenou vodou a k zásobení 
užitkovou vodou navrhujeme i nadále využívat domovních studní. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 

Obec Hvížďalka nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Hvížďalka není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0146 Hřivice 
  .0146.01 Hřivice 
 

identifikační číslo obce  004914 
kód obce    00001 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2016 je vyznačena červeně 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. Územní plán sídelního útvaru Hřivice – 02/1995, Ing., Arch. P. Čermák 
7. Žádost obce Hřivice o změnu PRVKUK ze dne 10. 8. 2010 
8. Žádost obce Hřivice o změnu PRVKÚK ze dne 14.10.2015 

 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
Obec Hřivice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 265 - 290 m n. m. Jedná se o 
obec, kde žije do 380 trvale bydlících obyvatel se 46 rekreačními objekty. Obcí protéká potok 
Hasina. 
Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře a 
spadá do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně 
vzroste. 
 
V roce 2016 žije v obci 391 obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hřivice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.14. Zdrojem vody je VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 
(299,50 / 305,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV 
Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 91 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 9 % je 
zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Obec je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. 

 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

××××× 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hřivice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. Od 85 % trvale 
bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové 
kanalizace a 1 % obyvatel má odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem 
do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hřivice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních 
ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající 
bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
 
 
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z 2010 bude v 
obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační 
řady z PVC DN 250 v celkové délce 3400 m, výtlaky z PE DN v celkové délce 312 m a 1 
čerpací stanici. ČOV bude mechanicko -biologická pro 550 EO (jsou zde započteny dovozy 
splašků z Markvarce). Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 až 2015. 
Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby 
splaškové kanalizace zrušeny. 
 
V obci bude vybudována splašková kanalizace a mechanicko-biologická čistírna odpadních 
vod. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 3,7 km, 
výtlaky z PE DN v celkové délce 0,9 km a 2 čerpací stanice. Na ČOV Hřivice pro 700 EO 
budou přečerpávány odpadní vody z obce Touchovice a zároveň na tuto čistírnu budou 
vyváženy žumpy z obce Markvarec.  Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných 
vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny. 
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 CZ042.3507.4207.0146 Hřivice 
  .0146.02 Markvarec 
 

identifikační číslo obce  004915 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Hřivice – pouze k. ú. Markvarec u Hřivic, Touchovice - 

04/1996, Ing., Arch. P. Čermák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Markvarec leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 400 - 430 m n. m. Jedná se o 
obec, kde žije do 55 trvale bydlících obyvatel a je zde 90 rekreačních objektů.  
Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře a 
spadá do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně 
vzroste.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Markvarec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.13. Zdrojem vody je VDJ Lipno – 2 x 150 m3 

(299,50 / 302,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV 
Holedeč. Na vodovodní  síť je napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 4 % jsou 
zásobována vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Markvarec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody 
od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek vyvážených na 
ČOV Louny, 90 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Markvarec není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0146 Hřivice 
  .0146.03 Touchovice 
 

identifikační číslo obce  016784 
kód obce    00003 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2016 je vyznačena červeně 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. Územní plán sídelního útvaru Hřivice – pouze k. ú. Markvarec u Hřivic, Touchovice - 

04/1996, Ing., Arch. P. Čermák 
7. Žádost obce Hřivice o změnu PRVKUK ze dne 10. 8. 2010 
8. Žádost obce Hřivice o změnu PRVKÚK ze dne 14.10.2015 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Touchovice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 250 - 275 m n. m. Jedná se 
o obec, kde žije 45 trvale bydlících obyvatel a je zde 90 rekreačních objektů.  
Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře. 
Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně vzroste.  
 
Jedná se o obec, kde žije do 160 trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Touchovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, 100 % obyvatel je zásobováno 
vodou individuálně z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje 
požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů a 
bakteriologické znečištění. 

××××× 

V současné době je budováno napojení na VDJ Hřivice vodovodními řady PVC DN 80 – 
3615 m. Stavba bude dokončena v roce 2004. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 

Obec Touchovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní 
vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek a vyváženy 
na ČOV Louny, 90 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Touchovice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky 
i nadále vyvážet na ČOV Louny a septiky doplnit o další stupeň čištění. 
 
 
Pro zajištění odkanalizování obce Touchovice je navrženo vybudování nové mechanicko - 
biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 200 EO, kanalizace DN 250 délky 2174 m, dvě 
ČS a výtlačné řady délky 75 m. 
 
Splaškové vody z obce Touchovice budou gravitačně (kanalizace DN 250 v délce 1,9 km 
svedeny do ČS umístěné na pravém břehu vodního toku Hasina a odtud budou výtlakem 
(DN 80 v délce 1,2 km) přečerpány na sousední ČOV Hřivice o kapacitě 700 EO. 
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 CZ042.3507.4207.0147 Chlumčany 
  .0147.01 Chlumčany 
 

identifikační číslo obce  005175 
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. ÚPN SÚ Chlumčany – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – schváleno 03/1996 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chlumčany leží asi 5 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 
210 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 25 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje  
Chlumčany. Obcí protéká Smolnický potok a bezejmenný potok. V obci se nachází dva 
rybníky.  
Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chlumčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.39. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 

(269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Odtud 
voda přitéká do VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3 (252,00 / 257,00 m n. m.). Před vtokem do 
VDJ Chlumčany je odbočka, která gravitačně zásobuje obce Chlumčany a Vlčí. Z VDJ 
Chlumčany se čerpadly dopravuje voda  do VDJ Smolnice. Na vodovod je napojeno 100 % 
trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chlumčany má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.021-J.N. Odpadní vody od 
89 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace, 
2 % mají domovní mikročistírny s vypouštěním do kanalizace, 5 % má odpadní vody 
akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 4 % mají bezodtokové 
jímky, které vyváží na pole. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chlumčany. 

××××× 

Stav kanalizační sítě v obci je vyhovující, navrhujeme v průběhu let 2012 - 2014 dobudovat 
ČOV pro 400 EO. Stávající bezodtokové jímky navrhujeme po roce 2016 přepojit na ČOV.  
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 CZ042.3507.4207.0147 Chlumčany 
  .0147.02 Vlčí 
 

identifikační číslo obce  005176 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chlumčany – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – schváleno 03/1996 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vlčí leží asi 5 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m. 
Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. Zástavba 
je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Vlčí. Obcí protéká 
bezejmenný potok a ve vzdálenosti cca 0,5 km od obce protéká Smolnický potok.  
Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vlčí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.52. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 

(269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Odtud 
voda přitéká do VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3 (252,00 / 257,00 m n. m.). Před vtokem do 
tohoto VDJ Chlumčany je odbočka, která gravitačně zásobuje obec Chlumčany a přes VDJ 
Vlčí – 2 x 50 m3 (262,00 / 264,00 m n. m) i obec Vlčí. Na vodovod je napojeno 68 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylých 32 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovodní síť je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vlčí má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.022-J.N. Odpadní vody od 60 % 
trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a vypouštěny do kanalizace, 18 % má 
odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 22 % má 
bezodtokové jímky, které vyváží na pole. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec 
Chlumčany. 

××××× 

Stav kanalizační sítě v obci je vyhovující. Po roce 2016 navrhujeme napojení na kanalizaci 
obce Chlumčany a čištění odpadních vod na nové ČOV Chlumčany. U nové výstavby do 
roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.  
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 CZ042.3507.4207.0148 Chožov 
  .0148.01 Chožov 
 

identifikační číslo obce  005365 
kód obce    00001 

 
Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2009 je vyznačena červeně 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. US Chožov – Ing. Arch. J. Fikarová – projednáno 11/1997 
7. Žádost obce Chožov v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. ze  dne 13. 3. 2008 
8. Žádost obce Chožov v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. ze  dne 23. 9. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chožov leží asi 8 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 
200 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a z části zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká 
Chožovský potok. V obci se nachází požární nádrž a rybník.  
Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chožov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.24. Zdrojem vody je VDJ Chožov 1 x 50 m3, který je zásobován z  
VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je umístěna ČS Chožov, ze které se přes 
rozvodnou síť obcí Chožov a Chraberce dopravuje voda do VDJ Chožov a VDJ Chraberce. 
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Na ČS Chožov je osazeno dávkovací čerpadlo NaClO, které zajišťuje dochlorování vody. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chožov má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.023-J.N z let 1965 - 1970. 
Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
s vypouštěním do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov. 

××××× 

Stav kanalizační sítě v obci je nevyhovující. Navrhujeme její postupnou rekonstrukci. V místě 
vyústění navrhujeme v letech 2012 – 2014 vybudovat ČOV se třetím stupněm čištění 
z důvodu málo vodného recipientu.  
 
V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace 
- Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba 
splaškové kanalizace v obci Chožov a v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno v 
celkové délce 13251,5 m (6284,5 m gravitační PVC DN 250, 6967 m výtlaky PP DN 80 nebo 
DN 100 s pěti čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na nový kanalizační 
systém obce Vršovice, který bude dále napojen na kanalizační systém města Louny 
zakončený ČOV Louny. 
 
Je navrženo zkrácení kanalizační sítě o výtlak do Vršovic a zakončení kanalizační sítě obce 
Chožov na nové centrální ČOV obce pro 700 EO, se zaústěním do Chožovského potoka. 
ČOV bude sloužit i pro místní části Mnichovský Týnec a Třtěno. Řešení v místních částech 
Mnichovský Týnec a Třtěno se nemění, jejich odpadní vody budou výtlakem odváděny do 
kanalizace obce  Chožov. 
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 CZ042.3507.4207.0148 Chožov 
  .0148.02 Mnichovský Týnec 
 

identifikační číslo obce  017115 
kód obce    00002 

Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2009 je vyznačena červeně kurzívou 

 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. US Chožov – Ing. Arch. J. Fikarová – projednáno 11/1997 
7. Mnichovský Týnec – Chraberce – Chožov – propojení vodovodu  
8. Žádost obce Chožov v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. ze  dne 13. 3. 2008 
9. Žádost obce Chožov v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. ze  dne 23. 9. 2009 
 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mnichovský Týnec leží asi 10 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 
260 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje 
Mnichovský Týnec a malou částí také do CHKO České středohoří. Za obcí ve vzdálenosti 
0,5 km protéká potok Dobročka. V obci se nachází požární nádrž.  
Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mnichovský Týnec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.13. Zdrojem vody je rozvodná síť obce 
Charvartce, kam gravitačně přitéká voda přes VDJ Bělušice – 2 x 250 m3 
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(376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z VDJ Bečov z vodárenské soustavy 
Přísečnice. V obci je nepoužívaný VDJ Mnichovský Týnec – 1 x 30 m3 (300,00 m n. m.), před 
kterým je osazen vzdušník. Vzhledem k tlakovým poměrům jsou v Mnichovském Týnci na 
gravitačním potrubí osazeny na začátku a konci obce redukční ventily. Na vodovod je 
napojeno 52 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 48 % je zásobováno individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je obec Chožov a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme v letech 2007 - 
2008 realizaci nového vodojemu Mnichovský Týnec o objemu 2 x 50 m3 a propojovacího 
vodovodního řadu PE DN 150 dl. 1070 m mezi vodojemy Mnichovský Týnec a Chraberce. 
Tímto propojem dojde k zokruhování sítě dvou skupinových vodovodů Louny a Libčeves. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mnichovský Týnec má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.024-J.N. Kanalizace 
nemá rozhodnutí o vypouštění odpadních vod, na třech místech je zaústěna do melioračního 
příkopu. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích 
s vypouštěním do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s mechanicko – biologickou 
ČOV. 
 
V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace 
- Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba 
splaškové kanalizace v obci Chožov a v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno v 
celkové délce 13251,5 m (6284,5 m gravitační PVC DN 250, 6967 m výtlaky PP DN 80 nebo 
DN 100 s pěti čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na nový kanalizační 
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systém obce Vršovice, který bude dále napojen na kanalizační systém města Louny 
zakončený ČOV Louny. 
 
Je navrženo zkrácení kanalizační sítě o výtlak do Vršovic a zakončení kanalizační sítě obce 
Chožov na nové centrální ČOV obce pro 700 EO, se zaústěním do Chožovského potoka. 
ČOV bude sloužit i pro místní části Mnichovský Týnec a Třtěno. Řešení v místních částech 
Mnichovský Týnec a Třtěno se nemění, jejich odpadní vody budou výtlakem odváděny do 
kanalizace obce Chožov. 
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 CZ042.3507.4207.0148 Chožov 
  .0148.03 Třtěno 
 

identifikační číslo obce  017116 
kód obce    00003 

Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2009 je vyznačena červeně 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. US Chožov – Ing. Arch. J. Fikarová – projednáno 11/1997 
8. Žádost obce Chožov v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. ze  dne 13. 3. 2008 
9. Žádost obce Chožov v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. ze  dne 23. 9. 2009 
 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Třtěno leží asi 10 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 185 –
 210 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká potok 
Dobročka, za obcí ve vzdálenosti 5,0 km protéká řeka Ohře. V obci se nachází požární 
nádrž.  
Předpokládá se velmi mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Třtěno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.14. Zdrojem vody je rozvodná síť obce 
Mnichovský Týnec, kam gravitačně přitéká voda přes VDJ Bělušice – 2 x 250 m3 
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(376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z VDJ Bečov z vodárenské soustavy 
Přísečnice. Na konci obce Mnichovský Týnec je osazen redukční ventil. Na vodovod je 
napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Chožov 
a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Třtěno má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.025-J.N. Odpadní vody od 100 % 
trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace. 
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s mechanicko – biologickou 
ČOV. 
 
V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace 
- Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba 
splaškové kanalizace v obci Chožov a v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno v 
celkové délce 13251,5 m (6284,5 m gravitační PVC DN 250, 6967 m výtlaky PP DN 80 nebo 
DN 100 s pěti čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na nový kanalizační 
systém obce Vršovice, který bude dále napojen na kanalizační systém města Louny 
zakončený ČOV Louny. 
 
Je navrženo zkrácení kanalizační sítě o výtlak do Vršovic a zakončení kanalizační sítě obce 
Chožov na nové centrální ČOV obce pro 700 EO, se zaústěním do Chožovského potoka. 
ČOV bude sloužit i pro místní části Mnichovský Týnec a Třtěno. Řešení v místních částech 
Mnichovský Týnec a Třtěno se nemění, jejich odpadní vody budou výtlakem odváděny do 
kanalizace obce Chožov. 
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 CZ042.3507.4207.0149 Chraberce 
  .0149.01 Chraberce 
 

identifikační číslo obce  010189 
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 obce Chraberce z 09/1990 - Ing. Arch. J. Fikarová 

(12/2002 zahájení prací na US) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chraberce se nachází severně od Loun v nadmořských výškách 260 – 320 m n. m. 
Území obce spadá do CHKO České středohoří. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících 
obyvatel a se 4 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je 
soustředěná podél místní komunikace. Obcí neprotéká žádná vodoteč, je zde požární nádrž. 
Území obce náleží do povodí Ohře. 
Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chraberce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.25. Zdrojem vody je VDJ Chraberce 1 x 35 m3 

(max. hl. 307,70 m n. m.), který je zásobován z VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. V obci 
Chožov je umístěna ČS Chožov, ze které se přes rozvodnou síť obcí Chožov a Chraberce 
dopravuje voda do VDJ Chožov a VDJ Chraberce. Na ČS Chožov je osazeno dávkovací 
čerpadlo NaClO, které zajišťuje dochlorování vody. Na vodovod je napojeno 98 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

S ohledem na vysoké procentu úniků navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodního 
potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Chraberce je vybudována pouze dešťová kanalizace, do které je přes septiky 
napojeno 60 % obyvatel a 40 % obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek 
s vyvážením na pole. 
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Chraberce. 
Dešťové vody jsou odváděny částečně kanalizací a částečně systémem struh, příkopů a 
propustků a vsakovány do terénu. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Chraberce není investičně a provozně výhodné budovat ČOV. 
Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0150 Jimlín 
  .0150.01 Jimlín 
 

identifikační číslo obce  006019 
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 sídelního útvaru Jimlín - vypracoval Ing. arch. Alena Fárková – Ing. arch. A. 

FÁRKOVÁ, schváleno 01/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Jimlín leží na jihozápadě od Loun v nadmořských výškách 240 - 260 m.n. m. Jedná se 
o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Zástavba obce je 
mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými a bytovými 
domy. Obcí protéká potok Hasina. Pro požární účely jsou v obci dva rybníky. Zájmové území 
náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Jimlín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.49. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 

(269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel. Zbylá 2 % jsou zásobována individuálně 
domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Jimlín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.  

××××× 

Navrhujeme v obci Jimlín vybudovat soustavnou kanalizační síť a ČOV v průběhu let 2004 – 
2006. V současné době je stavba připravena k zahájení. Projektovou dokumentaci 
zpracovala firma Inprojekt Engineering, s.r.o. 
Projektované kapacity: ČOV pro 1000 EO, 1 x ČS Q=1 l/s, DN 100 - 4900 m 
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 CZ042.3507.4207.0150 Jimlín 
  .0150.02 Zeměchy 
 

identifikační číslo obce  006021 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Jimlín - vypracoval Ing. arch. Alena Fárková – Ing. arch. A. 

FÁRKOVÁ, schváleno 01/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zeměchy  leží na jihozápadě od Loun v nadmořských výškách 230 - 240 m n. m. 
Jedná se o obec s cca 330 trvale bydlícími obyvateli a se 3 rekreačními objekty. Zástavba 
obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. 
Obcí protéká bezejmenný potok. Pro požární účely je v obci rybník na návsi. Zájmové území 
náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat. 
Předpokládá se výstavba 4 RD. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zeměchy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.48. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 

(269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Zeměchy nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.  

××××× 

Navrhujeme v obci Zeměchy vybudovat soustavnou kanalizační síť a ČOV v průběhu let 
2004 – 2006. V současné době je stavba připravena k zahájení. Projektovou dokumentaci 
zpracovala firma Inprojekt Engineering, s.r.o. 
Projektované kapacity: 2 x ČS Q=2 x 0,5 l/s, DN 100 - 4290 m 
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 CZ042.3507.4207.0151 Koštice 
  .0151.01 Koštice 
 

identifikační číslo obce  007098 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 
odpadních vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Koštice - vypracoval Ing. arch. Eliška Kolářová Fárková – 

projektová kancelář ALKA, schváleno 03/1998OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 
7. Žádost obce Koštice o změnu PRVKUK ze dne 2. 6. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Koštice leží na severovýchodě od Loun v nadmořských výškách 165 - 175 m n. m. 
Jedná se o obec do 450 trvale bydlících obyvatel a s 220 rekreačními objekty. Zástavba 
obce je soustředná podél hlavních komunikací, je tvořena převážně rodinnými domy a 
bytovou výstavbou. Obcí protéká významný vodní tok – Ohře, který slouží i k požárním 
účelům. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci 
mírně stoupat. Předpokládá se výstavba 10 RD a 15 rekreačních objektů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Koštice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice OP-SK-LN.038 
vodovodem OP-SK-LN.038.3. Zdrojem vody je VDJ Koštice – 1 x 200 m3 

(203,60 / 210,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 800 z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Koštice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 20 % má septiky 
s odtokem do dešťové kanalizace.  

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
 
V obci Koštice je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace - gravitace DN 250 
DN 300 v délce 5007 m s úseky řešenými pomocí výtlaků DN 50 a DN 80 v délce 1273 m s 8 
čerpacími stanicemi a nová ČOV pro 800 EO. 
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 CZ042.3507.4207.0151 Koštice 
  .0151.02 Vojnice 
 

identifikační číslo obce  007099 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Koštice - vypracoval Ing. arch. Eliška Kolářová Fárková – 

projektová kancelář ALKA, schváleno 03/1998OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vojnice leží na severovýchodě od Loun v nadmořských výškách 185 – 195 m n. m. 
Jedná se o obec s 60 trvale bydlícími obyvateli a s 15 rekreačními objekty. Zástavba obce je 
soustředěná podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká 
Suchý potok. Jižně ve vzdálenosti 2,5 km se nachází významný vodní tok Ohře. Zájmové 
území náleží povodí řeky Ohře. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících obyvatel. 
Předpokládá se výstavba 5 rekreačních objektů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vojnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice OP-SK-LN.038 
vodovodem OP-SK-LN.038.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Vojničky, která je 
zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 95 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme rekonstrukci 
stávajících azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vojnice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a od 25 % obyvatel 
odpadní vody odtékají nečištěné do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vojnice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních 
ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 

. 
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 CZ042.3507.4207.0151 Koštice 
  .0151.03 Vojničky 
 

identifikační číslo obce  007100 
kód obce    00003 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 
odpadních vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Koštice - vypracoval Ing. arch. Eliška Kolářová Fárková – 

projektová kancelář ALKA, schváleno 03/1998OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vojničky leží na severovýchodě od Loun v nadmořských výškách 188 – 203 m n. m. 
Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a s 15 rekreačními objekty. Zástavba obce je 
soustředěná podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká 
Suchý potok. Jižně ve vzdálenosti 2,5 km se nachází významný vodní tok Ohře. Pro požární 
účely je v obci rybník. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel 
bude v obci mírně stoupat spolu s mírným nárůstem rekreantů.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vojničky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice 
OP-SK-LN.038 vodovodem OP-SK-LN.038.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce 
Lukohořany, která je zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je 
napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme rekonstrukci 
stávajících azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vojničky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 50 % obyvatel odpadní 
vody z bezodtokových jímek vyváží na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vojničky není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2021 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0151 Koštice 
  .0151.04 Želevice 
 

identifikační číslo obce  007101 
kód obce    00004 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Koštice - vypracoval Ing. arch. Eliška Kolářová Fárková – 

projektová kancelář ALKA, schváleno 03/1998OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Želevice leží na severovýchodě od Loun v blízkosti obce Koštice v nadmořských 
výškách 165 – 170 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel a se 70 
rekreačními objekty. Zástavba obce je soustředěná podél hlavní komunikace, je tvořena 
převážně rodinnými domy. Obcí protéká významný vodní tok Ohře, který slouží pro požární 
účely. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci 
rapidně klesat spolu s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 5 rekreačních 
objektů pro individuální rekreaci. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Želevice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice 
OP-SK-LN.038 vodovodem OP-SK-LN.038.4. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Koštice, 
která je zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 58 % 
trvale bydlících obyvatel, zbylých 42 % je zásobováno individuálně domovními studnami. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Na vodovodu v obci Želevice je vysoké procentu úniků, proto navrhujeme postupnou 
rekonstrukci potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Želevice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 50 % obyvatel vyváží 
bezodtokové jímky na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Želevice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2021 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0152 Kozly 
  .0152.01 Kozly 
 

identifikační číslo obce  007182 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie sídelního útvaru Kozly - vypracoval Ing. Alena Fárková – Ing. arch. 

H. VRCHLAVSKÁ, schváleno 04/2000 OKÚ, pořizovatel Obec Kozly 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kozly leží na severovýchodě od Loun v blízkosti obce Bělušice v nadmořských 
výškách 350 – 370 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a se 2 
rekreačními objekty. Zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy. 1,2 km východně 
od obce protéká Zaječický potok. Pro požární účely slouží požární nádrž v obci. Celé území 
obce spadá do CHKO České středohoří. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Počet 
trvale žijících obyvatel bude v obci velmi mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kozly je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OP-SK-LN.037 
vodovodem OP-SK-LN.037.1. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m3 

(407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Před obcí je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ Kozly. 
Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, zbylé 1 % je zásobováno vodou 
individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Na vodovodu v obci Kozly je vysoké procentu úniků, proto navrhujeme postupnou 
rekonstrukci potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kozly nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a od 25 % jsou zachycovány 
v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Kozly není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Obec má vypracovaný projekt na výstavbu kanalizace s napojením na ĆOV 
Bělušice. Navrhujeme stavbu realizovat až po roce 2016. 
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 CZ042.3507.4207.0153 Lenešice 
  .0153.01 Lenešice 
 

identifikační číslo obce  007992 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace a.s. - statistické 

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Urbanistická studie sídelního útvaru Lenešice - vypracoval Ing. Antonín Olžbut – O-

PROJEKT, schváleno 04/1995 OKÚ Louny, pořizovatel OKÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lenešice leží na severozápadně od Loun v nadmořských výškách 176 – 185 m n. m. 
Jedná se o obec do 1400 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce je tvořena převážně 
rodinnými domy a bytovou výstavbou. Obcí protéká Hrádecký potok a řeka Ohře. Pro 
požární účely slouží Lenešický rybník a řeka Ohře. Celé území obce spadá do CHKO České 
středohoří. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude 
v obci mírně stoupat. Předpokládá se výstavba 10 rodinných domů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lenešice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.21. Zdrojem vody je rozvodná síť města Louny, která je 
zásobovaná z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého 
voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 99 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylé 1 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu obce bez větších provozních problémů. Do budoucna se počítá 
s postupnou rekonstrukcí řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lenešice má jednotnou kanalizační síť K-LN.042.5-J.C. Odpadní vody jsou čerpány 
přes obec Dobroměřice na ČOV Louny. ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01. 
99 % trvale bydlících obyvatel je napojeno na kanalizaci a od 1 % jsou odpadní vody 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Majitelem kanalizace a ČOV je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci při které budou všechny 
septiky přepojeny na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.01 Libčeves 
 

identifikační číslo obce  008177 
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. ÚPN SÚ Libčeves– zpracovatel Design studio (AB design studio), Akad. Arch. Aleš 

Brotánek, schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libčeves leží severně od města Louny, protéká zde Hrádecký potok, součástí obce je 
také rybník. Obec se nachází v nadmořské výšce 295 - 310 m n. m a žije zde trvale do 550 
obyvatel a přibližně 44 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná a je tvořena 
převážně trvale obydlenými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a patří do CHKO 
České Středohoří a I. ochranného pásma Libčeves u Jakuba. Dle předpokladů bude počet 
trvale bydlících obyvatel mírně stoupat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libčeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.4. Zdrojem vody je VDJ Libčeves– 2 x 250 m3 

(342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 8 % je 
zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Libčeves má splaškovou kanalizaci K–LN.026–S.C, která byla původně koncipována 
jako jednotná. Na kanalizaci je v současné době napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel a 
nejsou na ni napojeny průmyslové odpadní vody. 8 % obyvatel má septiky se vsakováním. 
Část odpadních vod ze severní části obce je čerpána do gravitační stoky pomocí ČSOV 
Libčeves 1. 
Odpadní vody z východní části obce jsou čerpány do gravitační stoky pomocí ČSOV 
Libčeves 2. 
Na kanalizační síti se nalézá jedna odlehčovací komora těsně před ČOV, která může 
v případě potřeby sloužit jako vypínací komora.  
Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a 
aerobní stabilizací kalu určenou pro cca 600 EO. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hrádeckého potoka. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      30 100 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       82,5  0,95 
Počet napojených EO      457 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         300,0    9,00  
NL         260,0    7,90  
 
Výkonové parametry rok 2002:       

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         37 513  1,19 
Skutečný počet napojených EO     152 
Skutečné hodnoty znečištění 
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mg/l                               
BSK5                                                                               89,0       
CHSK                                               270,0            
NL                                                              126,0              
N-NH4                                                                   5,6           
Pc                                                              3,2          
 
Hrubé předčištění je tvořeno jemnými ručně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem písku. 
Vlastní biologické čištění probíhá v oxidačním příkopu, který je provzdušňován jedním 
Kessenerovým válcem. Dočištění je provedeno ve čtvercové vertikální dosazovací nádrži. 
Měření vyčištěných vod je zajišťováno na měrném Parshallově žlabu, snímání hladiny je 
provedeno ultrazvukovou sondou s přenosem do manipulačního domku. 
Vratný kal z dosazovací nádrže je čerpán na přítok ČOV. K zachycení a zahuštění 
přebytečného kalu je u oxidačního příkopu zřízena kalová kapsa a částečně se uplatňuje 
sedimentování v lapáku písku. K odvodnění jsou k dispozici kalová pole, převážně se však 
kal odváží na ČOV Louny k dalšímu zpracování.  
Produkce stabilizovaného kalu 156,0 m3/rok, 1,56 t/rok. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     28,0   
CHSK     56,0     
NL     30,0       
v množství 
Q = 27 000 m3/rok  
 
Na ČOV je velký nátok balastních vod z důvodů netěsné kanalizace. 

××××× 

Navrhujeme v průběhu let postupnou rekonstrukci kanalizace a zároveň na kanalizaci napojit 
stávající septiky se vsakováním. 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.02 Hnojnice 
 

identifikační číslo obce  004017 
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. ÚPN SÚ Libčeves– zpracovatel Design studio (AB design studio), Akad. Arch. Aleš 

Brotánek, schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hnojnice leží severně od města Louny a jihovýchodně od obce Libčeves, protéká zde 
Hnojnický potok a je zde požární nádrž. Obec se nachází v nadmořské výšce 
255 - 260 m n. m a žije zde trvale 80 obyvatel a přibližně 60 rekreantů v chalupách. Zástavba 
je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí Ohře a do CHKO České Středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale 
bydlících obyvatel mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hnojnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.10. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 2 x 250 m3 

(342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hnojnice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 63 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 37 % obyvatel má 
odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a 
ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po 
roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.  



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

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

 

 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.03 Hořenec 
 

identifikační číslo obce  008174 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Libčeves– zpracovatel Design studio (AB design studio), Akad. Arch. Aleš 

Brotánek, schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hořenec leží severně od města Louny a severozápadně od obce Libčeves, neprotéká 
zde žádný potok, nejbližším recipientem je Hrádecký potok vzdálený 0,5 km. Nachází se zde 
rybník. Hořenec se nachází v nadmořské výšce 385 - 405 m n. m a žije zde trvale do 40 
obyvatel a přibližně 24 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a 
je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a do CHKO České 
středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hořenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.2. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m3 

(407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Před obcí Kozly je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ 
Kozly. V armaturní komoře VDJ Kozly je umístěno čerpadlo, které dodává výtlačným 
potrubím vodu do obce Hořenec. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hořenec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hořenec není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.04 Charvatce 
 

identifikační číslo obce  005066 
kód obce    00004 

Změna 2012 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. ÚPN SÚ Libčeves– zpracovatel Design studio (AB design studio), Akad. Arch. Aleš 

Brotánek, schváleno 10/1998 
7. Žádost obce Libčeves o změnu PRVKUK pro místní část Charvatce 23.4.2012 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Charvatce leží severně od města Louny a jihozápadně od obce Libčeves, v údolí 
Hrádeckého potoka. Nachází se zde požární nádrž. Charvatce se nacházejí v nadmořské 
výšce 275 - 310 m n. m a žije zde trvale do 40 obyvatel a přibližně 50 rekreantů. Zástavba je 
soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce náleží 
do povodí Ohře a patří do CHKO České středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale 
bydlících obyvatel stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Charvatce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.11. Zdrojem vody je VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 

(376,40 / 381,75 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bečov z vodárenské soustavy 
Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Charvatce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Charvatce není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
 
Odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí bude zajištěno oddílnou splaškovou 
kanalizací o dimenzi DN 250 mm, z materiálu PVC, PE, o celkové délce 904 m. Kanalizace 
bude ukončena čerpací stanicí, odkud budou odpadní vody čerpány výtlačným řadem D 
90mm, materiál PVC, PE, v délce 80m na centrální čistírnu odpadních vod. Ze dvou 
nemovitostí na pravém břehu Hrádského potoka budou odpadní vody odváděny tlakovým 
kanalizačním systémem s pomocí 2 ks domovních tlakových čerpacích stanic a tlakových 
kanalizačních přípojek D 50 mm, materiál PVC, PE, o celkové délce cca 70 m.  Odpadní 
vody budou čištěny na centrální čistírně odpadních vod Charvatce o kapacitě 100 EO. ČOV 
bude koncipována jako mechanicko-biologická, nízko až středně zatěžovaná aktivace tak, 
aby byly splněny požadavky nejlepší dostupné technologie v dané kategorii a v daných 
ukazatelích dle Přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. Vyčištěné 
odpadní vody budou vypouštěny do hrádeckého potoka, ř. km cca 14,3.   
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.05 Jablonec 
 

identifikační číslo obce  008175 
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. ÚPN SÚ Libčeves– zpracovatel Design studio (AB design studio), Akad. Arch. Aleš 

Brotánek, schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Jablonec leží severně od města Louny a západně od obce Libčeves, neprotéká zde 
žádný potok, nejbližším recipientem je 2 km vzdálený Hrádecký potok, dále se zde nachází 
požární nádrž. Obec se nachází v nadmořské výšce 365 - 400 m n. m a žije zde trvale do 30 
obyvatel a přibližně 24 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a 
je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a do CHKO České 
středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel narůstat. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Jablonec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.3. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m3 

(407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Před obcí Kozly je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ 
Kozly. V armaturní komoře VDJ Kozly je umístěno čerpadlo, které dodává výtlačným 
potrubím vodu do obce Jablonec. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Jablonec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Jablonec není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.06 Lahovice 
 

identifikační číslo obce  008176 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Libčeves– zpracovatel Design studio (AB design studio), Akad. Arch. Aleš 

Brotánek, schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lahovice leží severně od města Louny a severovýchodně od obce Libčeves, neprotéká 
zde žádný potok, nejbližším recipientem je 0,25 km vzdálený Hrádecký potok, dále se zde 
nachází rybník. Obec se nachází v nadmořské výšce 345 - 370 m n. m a žije zde trvale do 
20 obyvatel a přibližně 24 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná a je tvořena 
převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Ohře, do CHKO České středohoří a 
do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Libčeves - Lahovice. Dle předpokladů bude 
počet trvale bydlících obyvatel narůstat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lahovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.6. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 2 x 250 m3 

(342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Z VDJ Libčeves se voda čerpá do rozvodné sítě obce Lahovice. Pro 
zásobování je také možné využít zdroje Lahovice, z něhož je voda akumulována ve VDJ 
Lahovice – 1 x 10 m3 a dále gravitačně rozváděna po obci. V současné době je tento zdroj 
mimo provoz. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lahovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lahovice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.07 Mnichov 
 

identifikační číslo obce  005067 
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. ÚPN SÚ, zhotovitel Akad. Arch. Aleš Brotánek – Design studio (AB design studio), 

schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mnichov leží jihozápadně od Libčevsi v nadmořské výšce 300 - 340 m n. m. Jedná se 
o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a s 8 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, 
obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. V obci 
je požární nádrž, Hrádecký potok protéká 1 km od obce. Obec je v CHKO České středohoří, 
ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Mnichov a spadá do povodí Ohře. 
Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude stoupat  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mnichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.12. Zdrojem vody je VDJ Mnichov – 1 x 35 m3, 
který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. VDJ 
Mnichov lze také zásobovat ze zdroje Mnichov, který je v současné době mimo provoz. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
obec Libčeves a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1995 a je bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mnichov nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Mnichov není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 



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

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

 

 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.08 Řisuty 
 

identifikační číslo obce  008178 
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. 
6. ÚPN SÚ, zhotovitel Akad. Arch. Aleš Brotánek – Design studio (AB design studio), 

schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Řisuty leží severovýchodně od Libčevsi v nadmořské výšce 400 - 430 m n. m. Jedná 
se o obec do 70 trvale bydlících obyvatel a s 22 rekreačními objekty. Zástavba je 
soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí protéká Suchý potok a je zde požární nádrž. 
Obec je v CHKO České středohoří a spadá do povodí Ohře. 
Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Řisuty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OP-SK-LN.037 
vodovodem OP-SK-LN.037.7. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 1 x 250 m3 

(342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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

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

Vodovod byl uveden do provozu v roce 2003. Od té doby je bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Řisuty nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Řisuty není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních 
ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.09 Sinutec 
 

identifikační číslo obce  007183 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. ÚPN SÚ, zhotovitel Akad. Arch. Aleš Brotánek – Design studio (AB design studio), 

schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sinutec leží západně od Libčevsi v nadmořské výšce 320 - 350 m n. m. Jedná se o 
obec, kde žije 0 trvale bydlící obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
pracovní příležitosti jsou v zemědělské výrobě. Hrádecký potok protéká 1,5 km od obce. 
Obec je v CHKO České středohoří a spadá do povodí Ohře. 
Předpokládá se, že v roce 2015 nebudou v obci žádní trvale žijící obyvatelé.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sinutec nemá vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. 
Kvality vody odpovídá vyhl. 376/2000 sb. a množství vody je také dostačující. 

××××× 

S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel a dobrou kvalitu pitné vody v domovních 
studních navrhujeme i nadále individuální zásobování pitnou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sinutec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Sinutec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.10 Všechlapy 
 

identifikační číslo obce  008179 
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. 
6. ÚPN SÚ, zhotovitel Akad. Arch. Aleš Brotánek – Design studio (AB design studio), 

schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Všechlapy leží severně od Libčevsi v nadmořské výšce 300 - 340 m n. m. Jedná se o 
obec do 40 trvale bydlících obyvatel a s 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, 
obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. 
Hrádecký potok protéká 0,5 km od obce. Obec je v CHKO České středohoří. 
Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Všechlapy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.5. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 2 x 250 m3 

(342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 84 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 16 % 
je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Všechlapy nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Všechlapy není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0154 Libčeves 
  .0154.11 Židovice 
 

identifikační číslo obce  004018 
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 
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. ÚPN SÚ, zhotovitel Akad. Arch. Aleš Brotánek – Design studio (AB design studio), 

schváleno 10/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Židovice leží jihovýchodně od Libčevsi v nadmořské výšce 265 - 280 m n. m. Jedná se 
o obec, kde žije do 40 trvale bydlících obyvatel a s 8 rekreačními objekty. Zástavba je 
soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí protéká Hnojnický potok. Obec je v CHKO 
České středohoří a spadá do povodí Ohře. 
Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně vzroste.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Židovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves 
OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.9. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 2 x 250 m3 

(342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Do budoucna se předpokládá 
rekonstrukce řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Židovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 
 

××××× 

S ohledem na velikost obce Židovice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány 
v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0155 Líšťany 
  .0155.01 Líšťany 
 

identifikační číslo obce  008522 
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 obce Líšťany z 07/1997 - zpracoval  Architektura - Projekty – Ing. Arch. K. 

Chlouba 
8. Líšťany – odvedení odpadních vod do Cítolib, Ing. Klement, Prokopa Velikého 570, 438 

01  Žatec, dokumentace pro stavební povolení 
9. Líšťany – rozšíření kanalizace, Ing. Klement, Prokopa Velikého 570, 438 01 Žatec, 

dokumentace pro stavební povolení – 12/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Líšťany leží jižně od Loun v nadmořských výškách 280 – 320 m n. m. Jedná se o obec 
do 450 trvale bydlících obyvatel a s 85 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními o 
kapacitě 200 lůžek. Zástavba rodinnými domy je ve středu obce soustředěná podél 
komunikací, po okrajích je rozptýlená. Obcí neprotéká žádná vodoteč, na návsi je požární 
nádrž. Hydrologicky obec náleží do povodí Ohře.  
Předpokládá se výrazný nárůst trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Líšťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.47. Zdrojem vody je VDJ Líšťany – 2 x 150 m3 

(330,00 / 333,60 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Louny HTP z Vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Líšťany je vybudována jednotná kanalizace K-LN.027-J.N, do které je přes septiky 
napojeno 60 % obyvatel a 5 % přes MČOV, 15 % odpadní vody je zachyceno v septicích se 
vsakováním a 20 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na ČOV Louny – 6,5 km.  
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně systémem struh, 
příkopů a propustků a vsakovány do terénu. 

××××× 

Realizací převedení odpadních vod do Cítolib bude řešeno svedením odpadních vod ze 
stávajících kanalizačních řadů „A“ a „N“ jednotného kanalizačního systému v Líšťanech do 
jednoho místa – retenční nádrž (objekt mechanického předčištění, který bude rovněž 
umožňovat zachycení vod z proplachu kanalizačního potrubí při intenzivním dešti). Navržený 
objem retenční nádrže je 150 m3. Potrubí odlehčení, které bude zároveň havarijním přelivem 
bude zaústěno do stávající meliorační strouhy, do které jsou v současné době odpadní vody 
z obce vypouštěny. Retenční nádrž bude propojena s čerpací jímkou, vystrojenou dvojicí 
čerpadel pro přečerpávání splaškových odpadních vod o hydraulickém výkonu 4,0 l/s. 
Odpadní vody budou kanalizačním výtlakem převedeny do stokové sítě v Cítolibech a odtud 
dále přečerpány na ČOV Louny. Trasa kanalizačního výtlaku je vedena polní trasou do 
Cítolib, kde se napojí do stávající kanalizační šachty jednotného kanalizačního systému v 
Cítolibech.  
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Projektové kapacity : 
 
gravitační řad „A“ PVC 600 (prodloužení stávajícího řadu)      23,17 m 
gravitační řad „N“ PVC 500 (prodloužení stávajícího řadu)    203,75 m 
výtlačný řad „V“ PE 90 ………………………………………………………………… 1873,40 m 
retenční nádrž (kapacita 150 m3)  
čerpací jímka s armaturní šachtou (Líšťany)  
čerpací jímka (Cítoliby)  
kabelová přípojka NN …………………………………………………………………...  
vodovodní přípojka PE 63 (s vodoměrnou šachtou)      10,45 m 
obslužná komunikace (povrch AB)  92 m2 
oplocení (drátěné pletivo na oc. sloupcích)  71 m 
 
Rozšíření kanalizační sítě bude zahrnovat výstavbu nového gravitačního řadu („A“) 
vedoucího podél silnice k vodojemu a do něj zaústěného stávajícího řadu („I“) v ulici 
Jaroslavova. V ulici V Poustkách bude zřízena nová kanalizace (řad „II“), která bude 
gravitačně svedena do nové čerpací stanice a odtud budou odpadní vody přečerpávány 
kanalizačním výtlakem do stávající gravitační kanalizace (stáv. vpust u čp. 49). V ulici Pod 
vodárnou bude zřízena nová gravitační kanalizace (řad „III“), která bude zaústěna do 
stávající kanalizace v ulici Brána. Do nového řadu bude zaústěna nová gravitační kanalizace 
(řad „VI“) v ulici Brána, která bude položena v úseku od ulice Pod vodárnou k čp. 230 (kraj 
obce u koupaliště – směr Senkov). V ulici Hrabačov bude zřízena nová gravitační kanalizace 
(řad „IV“) v úseku od čp. 93 k čp. 90 (kraj obce – směr Brodec). 
Nové potrubí gravitačních kanalizačních řadů je navrženo z kameniny DN 250, 300, 400 a 
600 a bude zaústěno do betonového potrubí stávající kanalizace. V lomových a spojných 
bodech budou na gravitační kanalizaci osazeny vstupní šachty o vnitřním Ø 1,0 m. Potrubí 
kanalizačního výtlaku je navrženo z PE 90 (DN 80). Čerpací stanice se skládá z čerpací 
jímky o vnitřním Ø 1,65 m a armaturní šachty obdélníkového půdorysu. 
 
Projektové kapacity : 
 
Popis řadu ks PE90 K250 K300 K400 K600 
„ A „  K600 (gravitační)      123,40m 
KŠ ∅1,0m 3      
„ I „  K300 (gravitační)    117,70m   
KŠ ∅1,0m 3      
„ II „  K250 (gravitační)/PE 90 (výtlak)  140,80m 115,80m    
kanalizační šachta ∅1,0m 6      
čerpací stanice ČJ ∅1,65m,AŠ 
1,67x1,50m 

      

„ III „  K400/250 (gravitační)     92,80m  38,00m  
KŠ ∅1,0m 6      
„ IV „  K250 (gravitační)     68,50m    
KŠ ∅1,0m 6      
„ VI „  K250 (gravitační)     60,40m    
KŠ ∅1,0m 2      
       
kanalizační šachty celkem 26      
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Potrubí celkem:       
potrubí  PE 90 celkem  140,80m     
potrubí  K 250 celkem   337,50m    
potrubí  K 300 celkem    117,70m   
potrubí  K 400 celkem     38,00m  
potrubí  K 600 celkem      123,40m 
 
kabelová přípojka NN pro ČS 95,00m 
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 CZ042.3507.4207.0156 Louny 
  .0156.01 Louny 
 

identifikační číslo obce  040911 
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 Loun z 09/1995 - zpracoval  O - Projekt – Ing. A. Olžbut 
8. Vodohospodářská studie Louny – rekonstrukce ČOV, Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. Ing. Žabková – 06/2003 
9. Záměr projektu – Povodí Dolní Labe 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Louny se nachází jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 
173 - 240 m n. m. Jedná se o město do 20 000 trvale žijících obyvatel. Urbanistický vývoj 
města lze seřadit do několika historických etap s charakteristickými prvky pro každé období, 
rozvoj uvnitř opevnění hradeb, rozvoj předměstí podél přístupových cest, vznik průmyslových 
okrsků, přestavba západní části města výstavbou obytných sídlišť, rozvoj bydlení v jižní části 
města. Severním okrajem města protéká řeka Ohře. Obec leží v ochranného pásma I.stupně 
vodního zdroje Jánovka. Do budoucna se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel 
– výstavba bytových a rodinných domů.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Louny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.18. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlakové pásma. Dolní 
tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.) a horní tlakové pásmo je zásobeno z VDJ Louny HTP – 
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2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.). Do obou vodojemů voda přitéká z Vodárenské 
soustavy  Přísečnice. Hranici pásem tvoří střed města trať ČD. Na vodovod je napojeno 
100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme 
postupnou rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Lounech je vybudovaná jednotná kanalizace K-LN.042.6-J.C, kterou jsou odpadní vody 
odváděny na ČOV.  
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98 % obyvatel, 2 % odvádějí odpadní vody do septiků se 
vsakováním. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
ČOV Louny je čistírna odpadních vod pro cca 40 000 EO a slouží pro čištění odpadních vod 
z města Louny a obcí Cítoliby, Lenešice a Černčice, včetně průmyslových podniků a závodů, 
mlékárny, pivovaru. 
Čistírna odpadních vod Louny je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou s primární 
sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů. Původní čistírna odpadních 
vod byla v roce 1991 nahrazena novou čistírenskou kapacitou v areálu ČOV. Jedná se však 
o starší typové řešení hlavní technologické linky. V roce 1994 bylo na ČOV zprovozněno 
nové anaerobní zpracování kalů. Spolu s výstavbou nové biologické linky čištění bylo 
zprovozněno nové odvodnění kalů pásovými lisy. 
Na kmenové stoce „A“ je umístěna podzemní čerpací stanice u „Loutkového divadla“, přítok 
na ČOV je gravitační. Do stoky „A“ je zaústěn výtlak odpadních vod z čerpací stanice, která 
je umístěna uvnitř areálu ČOV a slouží pro přečerpávání odpadních vod z masokombinátu.  
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m3/d                    l/s 
Průměrný přítok v letech 2001 – 2002     6 728,2         77,87 
Průměrný bezdeštný přítok v letech 2001 – 2002   6 391,79        73,98 
Skutečný počet obyvatel napoj. V roce 2002   23374 
 
         kg/d  g/obyv*d 
BSK5                                                                            2 006    85,4  
CHSK                                              5 605  238,78  
NL                                                             2 755  117,36  
N-NH4                                                                  223     
Nc                                                        343,1   14,62 
N-NO2                                                                           6,86                             
N-NO3                                                                         27,45 
Norg                                                                           85,78 
Pc                                                                   75,00     3,19 
 
Hrubé předčištění 
Na přítoku odpadních vod je umístěn lapák štěrku vyklízený drapákem. Shrabky jsou 
zachycovány na dvojici strojních česlí s roztečí česlic 20 mm, jedná se o typové česle 
umístěné ve žlabech šířky cca 1 m.  
Písek je zachycován v typovém lapáku písku LPP, zachycený písek je odváděn do pračky 
písku, vyklízení prováděno stávajícím drapákem. Sběr tuků je řešen ručně. 
 
Monoblok 
Celý blok usazovacích nádrží, aktivačních nádrží a dosazovacích nádrží je řešen na jedné 
základové desce jako dvě linky oddělené středovým kolektorem. 
Usaditelné látky jsou zachycovány ve dvojici usazovacích pravoúhlých nádrží o celkovém 
objemu 2 x 940 m3. 
K čištění odpadních vod je použit nízko až středně zatížený aktivační systém realizovaný ve 
2 podélných pravoúhlých aktivačních nádržích s provzdušňováním pomocí povrchových 
aerátorů SIGMA Gigant 1600. Účinný objem aktivace 2 x 2247 m3. Vratný kal je veden 
ocelovými žlaby umístěnými na vnitřních stěnách nádrží do čela aktivačních nádrží 
s možností přívodu vratného kalu přímo k povrchovým aerátorům. 
 
Kalové hospodářství 
Přebytečný kal je přečerpáván na začátek usazovacích nádrží a odtud je pak společně 
s primárním kalem čerpán jako směsný surový kal do vyhnívacích nádrží. Zde je anaerobně 
zpracováván. Vyhnilý kal je přepouštěn do uskladňovacích nádrží, kalová voda je odváděna 
na přítok ČOV. Zahuštěný vyhnilý kal je odvodňován na pásových lisech CENED.  
 
Na ČOV je vydáno povolení k vypouštění odpadních vod s platností do 31.12.2004. 
Hydrologické číslo povodí:  1 – 13 – 04 – 007 
V profilu:    Černčice (dle přiložené situace) 
V množství: 
     max. 3 800 000 m3/rok 
     max.      13 520 m3/rok 
     max.          160 l/s 
V kvalitě: 
 
 t/r kg/den ∅ v mg/l max. mg/l 
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BSK5  106,2 291,0 28,0 35,0 
CHSK  379,6 1040,0 100,0 125,0 
NL 87,6 250,0 24,0 30,0 
N-NH4 87,2 239,0 23,0 29,0 
Pcelk 15,3 42,0 4,0 5,0 
 
V rámci vodoprávního rozhodnutí bylo od 1.1.1999 stanoveno zbytkové znečištění 
v ukazateli N-NH4 takto: 
 
 t/r kg/den ∅ v mg/l max. mg/l 
N-NH4 45,6 125,0 12,0 15,0 

××××× 

V roce 2003 byla Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice, útvarem projekce 
Liberec zpracována vodohospodářská studie „Louny – rekonstrukce ČOV“.  
Mezi současné problémy čistírny patří zejména zajištění plnění vodohospodářského 
rozhodnutí a případně NV 61/2003 a potřeba výměny některých dožilých zařízení. U 
dosazovacích nádrží je problémem udržení koncentrace kalu, v usazovacích nádržích je 
problémem velké množství primárního kalu a vznos aktivovaného kalu při hladině, což je 
způsobené předimenzováním nádrží. Mezi výhledové problémy patří nové limity v odtoku dle 
směrnice rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti.  
 
Přítok, lapák štěrku, česle 
LŠ bude nově provzdušňován, zdrojem vzduchu budou dmychadla. Bude osazeno nové 
bagrovací čerpadlo pro těžení štěrku. 
Nově budou na začátku budovy hrubého předčištění osazeny strojně stírané hrubé česle. 
Stávající česle budou nahrazeny novými velmi jemnými s promýváním, lisováním a dopravou 
shrabků do kontejneru. Budou umístěny v paralelních žlabech s hrazením novými stavítky 
před a za česlemi pro možnost obtoku jednotlivých česlí. Shrabky budou propírány a 
lisovány a dopravovány do kontejneru umístěného v česlovně. 
 
Lapák písku 
Zařízení je částečně zkorodované – nutná výměna ručních stavidel, žlabu na písek a repase 
a nátěr veškerých kovových součástí. Bude realizován nový separátor písku s odvodem 
písku do kontejneru. Bude realizován nový rozdělovací objekt, stávající rozdělení bude 
upraveno pomocí přelivů. 
 
Monoblok 
Stávající monoblok biologického čištění bude nově rozčleněn a doplněn novým strojně 
technologickým zařízením. Na biologickou část ČOV budou přiváděny odpadní vody v max. 
množství 200 l/s při dešti, tzn. dle současného rozhodnutí. Stávající usazovací nádrže budou 
podstatně zmenšeny a zbývající část bude využita na regeneraci a anoxický selektor. Ze 
stávajících aktivačních nádrží bude vytvořena denitrifikační část a část nitrifikace, zbývající 
část nitrifikace bude z části dosazovacích nádrží. Celá biologická část bude realizována jako 
dvoulinka.  
Na konci nitrifikačních nádrží bude odplyňovací zóna, odkud je vedena interní recirkulace.  
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Nátok na dosazovací nádrže je veden přes přeliv do flokulační zóny na začátku 
dosazovacích nádrží. Budou realizovány podélné  dosazovací nádrže s vyhrnováním kalu do 
nově vybudovaných jímek. Nádrže budou vybaveny strojním zařízením pro stírání dna i 
hladiny.  
 
Chemické hospodářství 
Bude doplněno chemické hospodářství o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení 
fosforu. 
 
Tepelné hospodářství  
Pro ohřev kalu a vody se navrhují jako zdroj tepla dva nové kotle na bioplyn, výkon 287 kW 
(vyhoví i pro termofili), jeden nový kotel na zemní plyn, výkon 218 kW (pokryje celý 
technologický ohřev).  
Kogenerace, navrhuje se jednotka o elektrickém výkonu 250 kW – 1 ks. 
Variantně se uvažuje se změnou systému vyhnívání - úpravou na termofilní vyhnívání. 
V tomto případě je nutná výměna izolace za novou tl. 200 mm a výměna obvodového pláště 
vyhnívacích nádrží. V případě termofilního vyhnívání je nutno změnit vyhnívání na 
dvoustupňové. V dalším stupni bude nutno provést statické posouzení vyhnívacích nádrží. 
Uskladňovací nádrže budou beze změny. 
 
Kapacity: 
ČOV pro 40 000 EO 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 2 816 267 m3/r 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 7716 m3/d 
maximální denní přítok na ČOV:  9323 m3/d 
přítok na ČOV za deště:   200,0 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:  200,0 l/s 
přiváděné znečištění:               2400 kg BSK5/d 

6597 kg CHSK/d                                                                              
3233 kg NL/d 

      412 kg Nc/d 
      90 kg Pc/d 
 
Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu:  
 

 Přítok 
na ČOV 

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

 mg/l mg/l  mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l 
 Přítok   průměr max  p m p m 

BSK5 311,1 10,0 20,0 96,8  28 35 20 40 
CHSK 855,0 41,0 65,0 95,2  100 125 90 130 
NL 419,0 14,0 25,0 96,7  24 30 25 50 
N-NH4 34,7 1,0 3,0 97,1  12 15 - - 
Norg 13,4 2,0 4,0 85,1  nest. nest. nest. nest. 
N-NO3 4,3 13,0 19,0 0,0  nest. nest. nest. nest. 
N-NO2 1,1 1,0 2,5 9,1  nest. nest. nest. nest. 
Ncelk 53,4 15,0 20,0 71,9  nest. nest. 15 20 
Nanorg 40,1 14,0 16,0 65,1  nest. nest. nest. nest. 
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Pcelk 11,7 2,0 3,0 82,9  4 5 2 6 
 
V rámci rekonstrukce kanalizace stávající septiky se vsakováním napojit do kanalizace. 
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 CZ042.3507.4207.0156 Louny 
  .0156.02 Brloh 
 

identifikační číslo obce  001781 
kód obce    00002 

Změna 2015 je vyznačena modře kurzívou 
Doplnění 2015 je vyznačeno oranžově 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. Územní plán Loun z 09/1995 - zpracoval  O - Projekt – Ing. A. Olžbut 
7. Studie likvidace odpadních vod  - Milota Kladno s.r.o., 10/2003 
8. Návrh Města Louny na změnu PRVKÚK ze dne 15.8.2014 upravený  a doplněný 

9.7.2015. 
9. Studie využití extenzivních technologií ČOV pro městskou část Brloh, zpracovanou 

Ing. Jaroslavem Kršňákem v listopadu 2013. 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Louny – Brloh se nachází jižně od Loun v nadmořských výškách 
235 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel a s 16 rekreačními 
objekty. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je soustředěná podél místní 
komunikace. Východním okrajem obce protéká Smolnický potok, který náleží do povodí 
Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Brloh je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.38. Obec je zásobována přes rozvodnou síť obce Cítoliby z VDJ 
Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 73 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 27 % 
je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Brloh je vybudována jednotná kanalizace K-LN.028-J.N, do které je přes septiky 
napojeno 60 % obyvatel, 5 % přes domovní mikročistírny a 35 % obyvatel akumuluje 
odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Zákres kanalizace není 
proveden, neboť nebylo možné získat podklad. 
Majitelem a provozovatelem kanalizace je město Louny. 
 
V obci Brloh je vybudována jednotná kanalizace K-LN.028-J.N, do které je přes septiky 
napojeno 90 % obyvatel, 5 % přes DČOV a 5 % obyvatel akumuluje odpadní vody 
v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV. Stávající kanalizace vyžaduje rekonstrukci 
v délce cca 161 m. 
 

××××× 

Navrhujeme vybudovat po roce 2016 kanalizaci DN 300 zakončenou ČOV pro 150 EO.  
 
Navrhujeme dobudovat stávající jednotnou kanalizaci. Nově vybudovaná kanalizace v délce 
839 m z PVC DN 200 – 500 bude zakončena kořenovou ČOV II. generace (předřazený 
zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě 
horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu) pro 150 EO.   
V rámci odkanalizování je v místě napojení stávajících výustí a nového potrubí plánována 
žlabová odlehčovací komora s regulátorem průtoků, která zajistí dodržení hydraulických 
parametrů na nátoku na ČOV. Odpadní vody budou z ČOV vypouštěny do Smolnického 
potoka. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV bude město Louny. 
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 CZ042.3507.4207.0156 Louny 
  .0156.03 Nečichy 
 

identifikační číslo obce  010190 
kód obce    00003 

Změna 2015 je vyznačena modře kurzívou 
Doplnění 2015 je vyznačeno oranžově 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. Územní plán Loun z 09/1995 - zpracoval  O - Projekt – Ing. A. Olžbut 
7. Studie likvidace odpadních vod  - Milota Kladno s.r.o., 10/2003 
8. Návrh Města Louny na změnu PRVKÚK ze dne 15.8.2014, upravený a doplněný 

9.7.2015. 
9. Studie využití extenzivních technologií ČOV pro městskou část Nečichy, zpracovanou 

Ing. Jaroslavem Kršňákem v listopadu 2013. 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Louny – Nečichy se nachází severně od Loun v nadmořských výškách 
220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 80 trvale bydlících obyvatel a s 15 rekreačními 
objekty. Zástavba v obci je soustředěná podél místní komunikace. Území obce náleží do 
CHKO České středohoří a do povodí řeky Ohře. Je zde požární nádrž. Předpokládá se velmi 
výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nečichy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.20. Obec je zásobována přes rozvodné sítě obce Dobroměřice a 
města Louny z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého 
voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Za obcí Dobroměřice je umístěná ČS 
Dobroměřice s jejíž pomocí je voda dopravována potrubím DN 100 do obce Nečichy. Na 
vodovod je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 13 % je zásobováno 
individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nečichy má jednotnou kanalizační síť K-LN.029-J.N, do které je přes septiky napojeno 
65 % obyvatel a 35 % obyvatel své odpadní vody akumuluje v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na pole. Zákres kanalizace není proveden, neboť nebylo možné získat podklad. 
Majitelem a provozovatelem kanalizace je město Louny. 
 
Obec Nečichy má jednotnou kanalizační síť K-LN.029-J.N, do které je přes septiky napojeno 
95 % obyvatel a 5 % obyvatel své odpadní vody akumuluje v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na ČOV. Stávající kanalizace vyžaduje rekonstrukci v délce cca 960 m. 
 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme vybudovat kanalizaci DN 300 zakončenou ČOV pro 120 EO.  
 
Navrhujeme dobudovat stávající jednotnou kanalizaci. Nově vybudovaná kanalizace v délce 
239 m z PVC DN 250 – 300 bude zakončena kořenovou ČOV II. generace (předřazený 
zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě 
horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu) pro 120 EO.   
V rámci odkanalizování je v místě napojení stávající výusti a nového potrubí plánována 
žlabová odlehčovací komora s regulátorem průtoků, která zajistí dodržení hydraulických 
parametrů na nátoku na ČOV. Odpadní vody budou z ČOV vypouštěny prostřednictvím 
odvodňovacího zařízení zaústěného do bezejmenného vodního toku a následně do 
Dobroměřického rybníka. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV bude město Louny. 
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 CZ042.3507.4207.0157 Nová Ves 
  .0157.01 Nová Ves 
 

identifikační číslo obce  004911 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 
 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Nová Ves z roku 12/2001, zpracoval OkÚ Louny, 

Ing. Arch. Alena Fárková 
7. Investiční záměr Hříškov – Nová Ves – vodovod, SVIS s.r.o. Ústí nad Labem, 09/2002 
8. Žádost obce Nová Ves o změnu PRVKUK ze dne 31. 3. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nová Ves leží jižně od Loun v nadmořské výšce 340 - 380 m n. m. Jedná se o obec do 
110 trvale bydlících obyvatel a se 30 rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok. 
Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře a do Přírodního 
parku Džbán. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně klesat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nová Ves je zásobována vodou z místního vodovodu Nová Ves M-LN.043. Zdrojem 
vody je pramenní jímka s akumulací a vrt Nová Ves ZD-LN.043/1 na okraji obce cca 160 m 
od rybníka. Ze zdroje se voda čerpá přímo do sítě. Zákres rozvodů není k dispozici a 
předpokládá se, že vodovod není v dobrém stavu. Na vodovod je napojeno 33 % obyvatel, 
zbylých 67 % je zásobováno individuálně. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec 
Nová Ves. 
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××××× 

Dle zpracovaného IZ je navržen přívodní řad z obce Hříškov do obce Nová Ves a rozvodná 
síť v obci Nová Ves.  
Přívodní řad z Hříškova  DN 100  1564 m 
Rozvodné řady   DN 32, 40, 50, 80 1161 m  
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2005 – 
2007. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nová Ves nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody 
od 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Nová Ves není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 

V obci Nová Ves se navrhuje vybudovat gravitační stokovou síť z plastového potrubí DN 250 
v délce 2018 m, dvě čerpací stanice s výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí 
obce z plastového potrubí DN 80 v délce 520 m a centrální čistírnu odpadních vod pro 100 
EO. Dva vzdálené objekty nejsou do řešení zahrnuty a budou řešeny individuálně. 
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 CZ042.3507.4207.0158 Obora 
  .0158.01 Obora 
 

identifikační číslo obce  002005 
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. ÚPN SÚ Obora – Ing. Antonín Olžbut – O-Projekt – schváleno 03/1996 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Obora leží asi 5,0 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 
173 - 178 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel, v obci je rovněž 16 
rekreačních objektů a cca 80 lůžek v hotelích a penzionech. Zástavba je soustředěná, obec 
je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí 
protéká Smolnický potok a na severním okraji obce teče řeka Ohře. Předpokládá se nárůst 
počtu trvale bydlících obyvatel i rekreantů. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Obora je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.26. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 



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

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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudována splašková kanalizace K-LN.042.3-S.C napojená na ČOV Louny, do 
které je přímo napojeno 33 % obyvatel, 62 % obyvatel odpadní vody zachycuje v septicích a 
následně vypouští do kanalizace a 5 % obyvatel má bezodtokové jímky, které vyváží na 
ČOV Louny. Délka stávající kanalizační sítě je cca 1,6 km. Celé zájmové území je 
odkanalizováno a čištěno na ČOV Louny. Na kanalizačním systému jsou čerpací stanice 
ČSOV „Obora 1“ a ČSOV „Obora 2“.  
Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Obec v letech 2002 – 2003 vybudovala vakuovou kanalizaci. Septiky byly zrušeny a 
přepojeny na kanalizaci. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0159 Opočno 
  .0159.01 Opočno 
 

identifikační číslo obce  006020 
kód obce    00001 

PODKLADY 

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
3. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Jimlín - vypracoval Ing. arch. Alena Fárková – Ing. arch. A. 

FÁRKOVÁ, schváleno 01/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Louny 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Opočno leží na jihozápadě od Loun a obce Jimlín v nadmořských výškách 
245 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel a s 12 rekreačními 
objekty. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně 
rodinnými domy. Obcí protéká potok Hasina. Území obce zasahuje do I. ochranného pásma 
Opočno. Pro požární účely je v obci rybník Hesák a rybník pana Kratochvíla. Zájmové území 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Opočno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.50. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 

(269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. V obci se nachází ÚV Opočno se 
zdrojem, které jsou však mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Opočno nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 5 % obyvatel má septiky 
s následným vypouštěním do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Opočno není investičně ani provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme bezodtokové jímky i nadále 
vyvážet na ČOV Louny a stávající septiky doplnit o další stupeň čištění. 
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 CZ042.3507.4207.0160 Panenský Týnec 
  .0160.01 Panenský Týnec 
 

identifikační číslo obce  011756 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. UPN SÚ, Ing. arch. Kadlec, KADLEC K.K. NUSLE, spol.s r.o ,  schváleno 1996  
7. Lounsko – jihovýchod – vodovod, Panenský Týnec – rozvodné řady obce – Roman 

Hladík, Žatec – 02/1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Panenský Týnec leží při státní silnici Slaný - Louny v nadmořských výškách 
350 - 365 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel a s 54 objekty využívanými 
pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, 
převážně rodinnými domy. V obci je na návsi požární nádrž a ve vzdálenosti 0,7 km od 
zástavby protéká Žerotínský a ve vzdálenosti 0,5 km Úherský potok. Území náleží do povodí 
řeky Vltavy a spadá do Přírodního parku Džbán. V obci se předpokládá mírný nárůst 
obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Panenský Týnec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.46. Zdrojem vody je VDJ Panenský Týnec – 
2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, 
ze kterého je voda čerpána do VDJ Panenský Týnec, přes VDJ Chlumčany a VDJ Louny 
HTP z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 93 % obyvatel, 
zbylých 7 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je obec Panenský 
Týnec a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod v obci je realizován na celý rozsah zástavby, v poměrně dobrém stavu. V současné 
době probíhá výstavba přívodního řadu „J“ - PVC DN 150, dl. 4532 m s napojením na 
stávající vodovod v Panenském Týnci a s ukončením v novém zemním vodojemu 2 x 150 m3 
U Klobuk, který je součástí stavby. Na řadu „J“ bude realizována armaturní redukční šachta 
pro připojení Úherců a druhá armaturní redukční šachta pro připojení Kokovic. 
Z vodojemu U Klobuk je veden zásobní řad „L“ do obce Klobuky PVC DN 100, dl. 805 m. 
V souběhu s řadem „L“ je veden odpad z vodojemu PVC DN 200, dl. 812 m, který je ukončen 
ve stávající zatrubněné strouze a součástí je vybudování horské vpusti a spojné šachty. 
Z vodojemu U Klobuk je dále veden řad „K“ PVC DN 100 dl. 812 m pro Telce, který dále 
pokračuje PVC DN 80, dl. 1174 m do Vrbičan. 
V jednotlivých spotřebištích je nutné dobudování rozvodné sítě. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Panenský Týnec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 22 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích a vypouštěny do dešťové kanalizace, 75 % obyvatel akumuluje 
splaškové vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. Zbylá 3 % obyvatel 
své odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách a poté je vypouštějí do vodoteče. 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. U nové výstavby do 
roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající 
septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.01 Peruc 
 

identifikační číslo obce  011952 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 
8. Peruc – náhrada zdroje, SVIS s.r.o., dokumentace pro územní řízení – 11/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Peruc leží východně od Loun v nadmořské výšce 300 - 355 m n. m. Jedná se o obec 
do 810 trvale bydlících obyvatel, je zde 160 lůžek ubytovací kapacity a cca 67 rekreačních 
objektů s přibližně 140 rekreanty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně 
rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec 
zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodního zdroje Peruc. V obci je rybník a požární 
nádrž u ZD a ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Débeřský potok. Předpokládá se velmi 
mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Peruc je zásobována ze skupinového vodovodu Peruc SK-LN.036 vodovodem 
SK-LN.036.1. Vodovod Peruc má dva zdroje jímací štolu Peruc dl. 35 m a zářezy Hřivčice. 
Zdroj Peruc je dle vyhl. č. 376/2000 sb. nevyhovující zvýšeným obsahem NO3. Vodní zdroj 
Hřivčice – zářezy je trvale odstaven a slouží pouze jako záložní zdroj.  
Ze zdroje Peruc je voda čerpána (kapacita cca 10 l/s) do věžového VDJ Peruc – 1 x 100 m3 
(372,50 / 376,30 m n. m.) a do zemního VDJ Hřivčice – 2 x 50 m3 (340,40 / 342,20 m n. m.). 
Ze zdroje Hřivčice může být voda čerpána do VDJ Hřivčice. 
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

V roce 2003 byla zpracována dokumentace pro územní řízení Peruc – náhrada zdroje. Je 
navrženo napojit vodovod Peruc na přivaděč Hříškov – Panenský Týlec – Donín. Napojení 
bude z VDJ Hřivčice, kde před VDJ Hřivčice bude ČS Peruc (AT stanice) – Q = 5 l/s, 
H = 15 m, odkud bude řad PE DN 100 v délce 1544 m pokračovat ke stávajícímu výtlaku do 
VDJ Peruc. Stavbu navrhujeme dokončit v roce 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Peruc je splašková kanalizace K-LN.031-S.C zakončená čistírnou odpadních vod. Na 
kanalizaci a ČOV je napojeno 61 % obyvatel. 
Zbývající odpadní vody od 19 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a 
vyváženy na ČOV Louny a od 20 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích a 
vypouštěny do vodoteče. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a 
aerobní stabilizací kalu projektovanou pro cca 330 EO. ČOV pracuje na principu nízko 
zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý 
na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      22 200 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       60,8  0,7 
Počet napojených EO      330 
 
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         6 718  0,21 
Skutečný počet napojených EO     144 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                               470,0       



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 

CHSK                                              1135,0            
NL                                                                488,0              
N-NH4                                                                   41,2           
Pc                                                              12,9          
 
Veškeré odpadní vody přivedené oddílnou gravitační kanalizací na ČOV jsou přivedeny do 
sdruženého objektu mechanického předčištění, který slouží rovněž jako rozdělovací komora 
a havarijní obtok. Mechanické předčištění je pak dále vybaveno jemnými ručně stíranými 
česlemi a lapákem písku. Následuje biologický reaktor typu VHS III, který se skládá z části 
aktivační a dosazovací. Odsazená vyčištěná voda je pak vedena kaskádou otevřených žlabů 
přímo do recipientu. Vratný kal je automaticky přisáván do aktivační části reaktoru. 
Přebytečný kal je možno po odstavení Kessenerova válce a dostatečné době prodlevy pro 
odsazení přečerpat do kalojemu. Zde je možnost vypouštění dále odsazené kalové vody 
zpět na přítok do ČOV. Zahuštěný kal je možno odvodňovat na kalových polích, většinou je 
však odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování. 
V rozdělovací komoře jsou vytvořeny podmínky pro osazení další čistírenské jednotky typu 
VHS III po překročení kapacity stávající ČOV postupným připojováním dalších částí obce. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0   
CHSK     60,0     
NL     40,0   

××××× 

Po roce 2016 dobudovat kanalizaci a přepojit stávající septiky a bezodtoké jímky.  
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.02 Černochov 
 

identifikační číslo obce  002034 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Černochov leží východně od Loun v nadmořské výšce 300 - 330 m n. m. Jedná se o 
obec do 160 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 40 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V obci je rybník a požární nádrž. Předpokládá se 
velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Černochov není vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně z domovních 
studní. Kvalita vody ve studních neodpovídá vyhlášce 376/2000 Sb. v ukazatelích 
stanovujících limit pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. Zásobování pitnou 
vodou se řeší cisternami. Vydatnost studní v suchých obdobích je také nedostatečná. 

××××× 

S ohledem na kvalitu vody v domovních studních navrhujeme v roce 2004 vybudovat nový 
přivaděč DN 80 v délce 1159 m z Ječovic na Litoměřicku a v roce 2005 rozvodné řady DN 50 
v délce 210 m po obci. Projektovou dokumentaci zpracovala f. KV Servis, Ing. Forejt. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 

Obec Černochov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 55 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na 
ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Černochov není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.03 Hřivčice 
 

identifikační číslo obce  004913 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hřivčice leží východně od Loun v nadmořské výšce 310 - 315 m n. m. Jedná se o obec 
do 230 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 26 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec zasahuje do ochranného pásma I. stupně  
vodního zdroje Hřivčice - zářezy. V obci je požární nádrž a obcí protéká Débeřský potok. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hřivčice je zásobována ze skupinového vodovodu Peruc SK-LN.036 vodovodem 
SK-LN.036.2. Skupinový vodovod Peruc má dva zdroje jímací štolu Peruc dl. 35 m a zářezy 
Hřivčice. Zdroj Peruc je dle vyhl. č. 376/2000 sb. nevyhovující zvýšeným obsahem NO3. 
Vodní zdroj Hřivčice – zářezy je trvale odstaven a slouží pouze jako záložní zdroj.  
Ze zdroje Peruc je voda čerpána (kapacita cca 10 l/s) do věžového VDJ Peruc – 1 x 100 m3 
(372,50 / 376,30 m n. m.) a do zemního VDJ Hřivčice – 2 x 50 m3 (340,40 / 342,20 m n. m.). 
Ze zdroje Hřivčice může být voda čerpána do VDJ Hřivčice. 
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Kvalita vody je nevyhovující pouze u zdroje Peruc. 

××××× 
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V roce 2003 byla zpracována dokumentace pro územní řízení Peruc – náhrada zdroje. Je 
navrženo napojit vodovod Peruc na přivaděč Hříškov – Panenský Týnec – Donín. Vodovodní 
přívodní řad PE DN 150 v délce 4711 m bude napojen na stávající vodovodní řad v obci 
Toužetín a bude sloužit k napojení VDJ Hřivčice. Dále bude řad pokračovat do VDJ Peruc viz 
karta 161.01 Peruc. S ohledem na kvalitu vody ve zdroji Peruc navrhujeme stavbu nového 
vodovodu dokončit do roku 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hřivčice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 60 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na 
ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hřivčice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.04 Chrastín 
 

identifikační číslo obce  011951 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chrastín leží východně od Loun v nadmořské výšce 220 - 280 m n. m. Jedná se o 
obec do 10 trvale bydlících obyvatel a nejsou zde žádné rekreačních objekty. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a ve vzdálenosti 0,25 km od obce protéká Débeřský potok. 
Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chrastín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.34. Zdrojem vody je VDJ Stradonice – 1 x 50 m3 

(232,10 / 235,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána ČS Pátek, do níž přitéká voda přes 
rozvodnou síť obce Černčice z oblastního přivaděče Přísečnice. V obci je zdroj Chrastín a 
ČS Chrastín, které jsou v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 100 % 
trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chrastín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 60 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na 
ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Chrastín není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.05 Pátek 
 

identifikační číslo obce  011827 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Pátek leží východně od Loun v nadmořské výšce 165 - 180 m n. m. Jedná se o obec 
do 250 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 79 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře. Předpokládá se mírný pokles 
počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pátek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.32. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
přívodním řadu je čerpací stanice Pátek, kterou se přečerpává pitná voda do VDJ 
Stradonice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Pátek nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 65 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na 
ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Pátek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající 
bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. Připouští se i jiné 
alternativní řešení. 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.06 Radonice nad Ohří 
 

identifikační číslo obce  011828 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Radonice nad Ohří leží východně od Loun v nadmořské výšce 165 - 175 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije do 140 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 44 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má 
zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká řeka Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radonice nad Ohří je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
OP SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.31. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 
4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy 
Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Radonice nad Ohří nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 85 % trvale 
bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou 
vyváženy na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Radonice nad Ohří není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. Připouští se i jiné 
alternativní řešení. 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.07 Stradonice 
 

identifikační číslo obce  011829 
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. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stradonice leží východně od Loun v nadmořské výšce 190 - 220 m n.m. Jedná se o 
obec do 210 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 73 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec zasahuje do ochranného pásma I. stupně 
vodního zdroje Stradonice. Obcí protéká Débeřský potok a je zde požární nádrž. 
Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stradonice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.33. Zdrojem vody je VDJ Stradonice – 1 x 50 m3 

(232,10 / 235,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána pomocí ČS Pátek, do níž přitéká voda 
přes rozvodnou síť obce Černčice z oblastního přivaděče Přísečnice. Na vodovod je 
napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu bez provozních problémů. Navrhujeme pouze vyměnit stávající 
azbestocementové potrubí. 



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 vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Stradonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní 
vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody 
v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Stradonice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. Připouští se i jiné 
alternativní řešení. 
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 CZ042.3507.4207.0161 Peruc 
  .0161.08 Telce 
 

identifikační číslo obce  016553 
kód obce    00008 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 
Aktualizace 2017 je vyznačen oranžově 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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994 
6. Žádost obce Peruc o změnu PRVKUK ze dne 24. 3. 2010 
7. Žádost obce Peruc o změnu PRVKÚK ze dne 24.6.2016 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Telce leží východně od Loun v nadmořské výšce 290 - 340 m n. m. Jedná se o obec, 
kde žije do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 76 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec nezasahuje do žádného ochranného pásma. 
Obcí protéká Skalský potok a je zde rybník. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. 
 
Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Telce není vodovod. Obec je zásobována individuálně domovními studnami. Kvalita 
vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/ 2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit 
pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. V době delšího sucha je vydatnost 
studní nedostatečná. 

××××× 
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V současné době probíhá výstavba přívodního řadu „J“ - PVC DN 150, dl. 4532 m 
s napojením na stávající vodovod v Panenském Týnci a s ukončením v novém zemním 
vodojemu 2 x 150 m3 U Klobuk, který je součástí stavby. Na řadu „J“ bude realizována 
armaturní redukční šachta pro připojení Úherců a druhá armaturní redukční šachta pro 
připojení Kokovic. 
Z vodojemu U Klobuk je veden zásobní řad „L“ do obce Klobuky PVC DN 100, dl. 805 m. 
V souběhu s řadem „L“ je veden odpad z vodojemu PVC DN 200, dl. 812 m, který je ukončen 
ve stávající zatrubněné strouze a součástí je vybudování horské vpusti a spojné šachty. 
Z vodojemu U Klobuk je dále veden řad „K“ PVC DN 100 dl. 812 m pro Telce, který dále 
pokračuje PVC DN 80, dl. 1174 m do Vrbičan. 
V roce 2004 proběhne kolaudace nových rozvodných řadů v obci včetně nového zdroje pitné 
vody – vrtu. Následně bude provedeno propojení obou vodovodů na vodovod z Panenského 
Týnce. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní 
vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody 
v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Telce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající 
bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
 
 
V obci Telce je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5 km. 
Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací 
stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních vod o 
velikosti 300 EO. 
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Z důvodu napojení obce Vrbičany na kanalizační systém obce Telce bude posílena kapacita 
ČOV na 600 EO. 
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 CZ042.3507.4207.0162 Pnětluky 
  .0162.01 Pnětluky 
 

identifikační číslo obce  012276 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Urbanistická studie – Ing. Arch. Pavel Čermák – 04/1997 
6. Pnětluky – vodovod a kanalizace – dokumentace pro stavební povolení 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Pnětluky leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 320 - 360 m n. m. Jedná se o 
obec do 220 trvale bydlících obyvatel s cca 82 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, 
obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží 
do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Obcí protéká Stříbrný potok a 
jsou zde dvě požární nádrže. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pnětluky je zásobována vodou z místního vodovodu Pnětluky M-LN.044. Zdrojem vody 
je studna Pnětluky s průměrnou kapacitou 3 l/s. Voda ze studny je čerpána přímo do 
rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 11 % obyvatel, zbylých 89 % je zásobeno 
individuálně domovními studnami. Majitelem i provozovatelem vodovodu je firma Chmel 
Podlesí s.r.o. 

××××× 

V letech 2004 – 2005 navrhujeme realizovat nový vodovod pro veřejnou potřebu. Od čerpací 
stanice Konětopy bude položen výtlačný řad DN 80, dl. 2957 m pro Pnětluky. Rozvody vody 
v obci budou DN 50 – DN 80 celkové délky 2418 m. Stavbu vodovodu doporučujeme 
koordinovat se stavbou kanalizace. 
Stávající vodovod bude sloužit pouze pro potřeby firmy Chmel Podlesí s.r.o. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Pnětluky nemá kanalizaci. 62 % trvale bydlících obyvatel zachycuje odpadní vody 
v septicích a poté je vypouští do dešťové kanalizace, 15 % má septiky s odtokem do 
recipientu. Své odpadní vody čistí 2 % obyvatel v domovních mikročistírnách a vyčištěné je 
vypouští do kanalizace. 2 % mají bezodtokové jímky, které vyváží na pole. A zbylých 19 % 
trvale bydlících obyvatel odpadní vody vypouští nečištěné do recipientu. 

××××× 

 
Navrhujeme po roce 2016 vybudovat kanalizaci DN 300 v délce cca 2630 m s ČOV pro 550 
EO. Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody budou do roku 2010 vybaveny 
domovními ČOV. 
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 CZ042.3507.4207.0162 Pnětluky 
  .0162.02 Konětopy 
 

identifikační číslo obce  012275 
kód obce    00002 

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie – Ing. Arch. Pavel Čermák – 04/1997 
7. Žádost obce Pnětluky o změnu PRVKUK ze dne 22. 3. 2010 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Konětopy leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 280 - 310 m n. m. Jedná se o 
obec, kde žije do 120 trvale bydlících obyvatel, je zde 30 lůžek ubytovacích kapacit a cca 39 
rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy 
a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do 
Přírodního parku Džbán. Obcí protéká Stříbrný potok a potok Hasina, v obci je jedna požární 
nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Konětopy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.15. Zdrojem vody je VDJ Konětopy – 1 x 100 m3 

(320,00 / 323,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV 
Holedeč. Přímo na hlavním řadu v obci Konětopy je osazena čerpací stanice s výkonem 
2,5 - 6,6 l/s, která přečerpává vodu směrem na obec Domoušice a v budoucnu do obce 
Pnětluky. Na vodovodní síť je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 12 % je 
zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Konětopy nemá splaškovou kanalizační síť, odpadní vody od 80 % obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 20 % obyvatel své odpadní 
vody vypouští nečištěné do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Konětopy není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOVPo roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U 
objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče bude do roku 2010 vybudována 
domovní ČOV. 
 
 
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude 
v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační 
řady z PVC DN 250 v celkové délce 1497 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 7 m a 1 
čerpací stanici. ČOV bude mechanicko -biologická pro 175 EO. Výstavba kanalizace a ČOV 
bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky 
nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny. 
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 CZ042.3507.4207.0163 Počedělice 
  .0163.01 Počedělice 
 

identifikační číslo obce  012310 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie – Ing. Arch. Alena Fárková – 01/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Počedělice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 165 - 170 m n. m. Jedná 
se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 31 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře, která protéká obcí. Předpokládá se mírný nárůst 
počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Počedělice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.27. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Počedělice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Počedělice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 



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

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

 

 CZ042.3507.4207.0163 Počedělice 
  .0163.02 Orasice 
 

identifikační číslo obce  012309 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie – Ing. Arch. Alena Fárková – 01/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Orasice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 170 - 180 m n.m. Jedná se 
o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 61 rekreačních objektů, v chatách a 
chalupách bydlí přibližně 230 rekreantů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky 
Ohře, která protéká obcí. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Orasice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.28. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 10 % trvale bydlících obyvatel je 
zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Orasice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Orasice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0163 Počedělice 
  .0163.03 Volenice 
 

identifikační číslo obce  012311 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie – Ing. Arch. Alena Fárková – 01/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Volenice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 164 - 180 m n. m. Jedná se 
o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 109 rekreačních objektů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. 
Území obce náleží do povodí řeky Ohře, která protéká obcí. Předpokládá se velmi mírný 
pokles počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Volenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.29. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyrlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 4 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Volenice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Volenice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.01 Postoloprty 
 

identifikační číslo obce  040913 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. OLŽBUT 
7. Regionální plán implementace Ústeckého kraje 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Postoloprty leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 185 - 215 m n. m. Jde o město do 3900 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a 
chalupách se pohybuje kolem 190 obyvatel. Území obce náleží do povodí Ohře a malá část 
obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. 
Pracovní příležitosti jsou převážně v průmyslové výrobě a v zemědělství. Předpokládá se 
zvýšení průmyslové výroby ve stávajících podnicích a zvýšení počtu trvale žijících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Postoloprty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.10. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 
2 x 400 m3 (229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy 
Přísečnice. Vodojem je zásobován přivaděčem LT DN 200 z oblastního vodovodu 
Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Postoloprty má jednotný kanalizační systém K-LN.034–J.C ukončený mechanicko 
biologickou čistírnou odpadních vod. Na tuto kanalizaci je napojeno 100 % obyvatel. 
Páteří jednotného kanalizačního systému jsou stoky „A“, „B“. Na síti jsou zřízeny čtyři 
odlehčovací komory a jedna čerpací stanice sloužící k přečerpávání odpadních vod ze stoky 
„B“ do stoky „A“. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a 
aerobní stabilizací kalu pro cca 4 505 EO.  
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      460 265  m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       1261  14,6 
Počet napojených EO      4505 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l  t/rok  
BSK5         337,0  88,8  
NL         123,0  32,4  
 
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         166 539 5,28 
Skutečný počet napojených EO     1103 
Skutečné hodnoty znečištění 

 
mg/l                               

BSK5                                                                            145,0       
CHSK                                              429,0            
NL                                                              267,0              



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 

N-NH4                                                                 31,2           
Pc                                                              7,2          
 
Hrubé předčištění je tvořeno jemnými strojně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem 
písku. Odpadní vody jsou dále přes měrný Parshallův žlab a rozdělovací objekt vedeny do 
objektu biologického čištění, který je tvořen dvěma nezávislými oxidačními příkopy, z nichž 
každý je provzdušňován dvěma Kessenerovými válci. Směs je dále přivedena do dvou 
čtvercových vertikálních dosazovacích nádrží. Odsazená a vyčištěná odpadní voda je 
zaústěna do řeky Ohře. 
Strojovna kalového hospodářství integrovaná do manipulačního domku slouží 
k přečerpávání aktivovaného kalu z dosazovacích nádrží na přítok do oxidačních příkopů. 
Přebytečný kal je z dosazovacích nádrží přepouštěn do společné kalové jímky. Odsazená 
kalová voda je vypouštěna (čerpána) na přítok ČOV. K odvodnění kalu jsou k dispozici 
kalová pole, většinou je však zahuštěný kal odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování. 
Produkce stabilizovaného kalu 1173,0 m3/rok, 11,73 t/rok. 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5   20,0   
CHSK   70,0     
NL   30,0 
N-NH4     20,0       

××××× 

S ohledem k problematickému odbourávání N-NH4 navrhujeme v letech 2007 – 2008 
rekonstrukci ČOV Postoloprty – výměnu stávajícího aeračního systému za 
jemnobublinnovou aeraci (včetně zajištění míchání nádrží). 
Navrhujeme v roce 2005 – 2015 postupnou rekonstrukci starších částí kanalizačního 
systému. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.02 Březno 
 

identifikační číslo obce  001457 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Březno leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 
180 - 200 m n. m. Jde o obec do 280 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreantů v chatách a 
chalupách se pohybuje do 80. Obec je vesnického charakteru se zástavbou kolem silnice. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný pokles trvale bydlících obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Březno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.11. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 
(229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. 
Vodojem je zásobován přivaděčem LT DN 200 z oblastního vodovodu Přísečnice. Na 
vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento ztrát vody ve vodovodní síti navrhujeme v průběhu let 2005 – 
2015 její postupnou rekonstrukci.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Březno nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Březno není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.03 Dolejší Hůrky 
 

identifikační číslo obce  008494 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dolejší Hůrky leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 175 - 180 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreantů 
v chatách a chalupách se pohybuje kolem 60. Zástavba v obci je vesnického charakteru. 
Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dolejší Hůrky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.10. Zdrojem vody je rozvodná síť obce 
Staňkovice zásobovaná z vodárenské soustavy Přísečnice. Zároveň je možné zásobování 
vodou z DTP vodovodu Žatec. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dolejší Hůrky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své 
bezodtokové jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Dolejší Hůrky není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.04 Hradiště 
 

identifikační číslo obce  015690 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hradiště leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 190 - 195 m n. m. Jde o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreantů 
v chatách a chalupách se pohybuje kolem 40. Obec je vesnického charakteru se zástavbou 
kolem silnice. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný úbytek obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.17. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 
(229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. 
Vodojem je zásobován přivaděčem LT DN 200 z oblastního vodovodu Přísečnice. Na 
vodovodní síť je napojeno 71 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 29 % trvale bydlících 
obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Kvalita vody v domovních studní neodpovídá 
vyhl. 376/2000 sb. a jejich vydatnost v suchých obdobích je nedostatečná. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hradiště nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hradiště není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.05 Levonice 
 

identifikační číslo obce  008495 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Levonice leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 
190 - 195 m n. m. V obci trvale bydlí do 40 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách 
se pohybuje do 80 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Území obce náleží do 
povodí Ohře. Obec se nenachází  ve státem chráněném území. Předpokládá se mírný 
pokles počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Levonice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.15. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 
(229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovodní  síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na vysoké procento ztrát vody ve vodovodní síti navrhujeme v průběhu let 2005 – 
2015 její postupnou rekonstrukci.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Levonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Levonice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.06 Malnice 
 

identifikační číslo obce  014912 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malnice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře u potoka Hasina v 
nadmořské výšce 190 - 210 m n. m. V obci trvale bydlí 110 obyvatel. Počet rekreantů 
v chatách a chalupách se pohybuje do 20 obyvatel. Zástavba je rozmístěné kolem návsi, 
tvoří ji rodinné domy. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se nenachází ve státem 
chráněném území. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.12. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 
(229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Malnice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Malnice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.07 Mradice 
 

identifikační číslo obce  010001 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mradice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 190 - 200 m n. m. V obci trvale bydlí do 60 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a 
chalupách se pohybuje do 240 obyvatel. Zástavba je rozmístěné kolem návsi, tvoří ji rodinné 
domy. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se nenachází ve státem chráněném území. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mradice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.14. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 
(229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovodní síť je napojeno 91 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 9 % je zásobováno 
individuálně. Kvalita vody v domovních studních neodpovídá vyhl.376/2000 sb. a vydatnost 
je v suchém období také nedostatečná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme napojení dalších 
obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Mradice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Mradice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky  s vyvážením na 
ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.08 Rvenice 
 

identifikační číslo obce  014719 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Rvenice leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 
195 - 210 m n. m. Jde o obec do 110 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách se 
pohybuje do 25 obyvatel. Obec je vesnického charakteru se zástavbou kolem silnice. Území 
obce náleží do povodí Ohře. Obec se nachází v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje 
Rvenice. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude mírně klesat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Rvenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.9. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Břvany je umístěno dávkovací čerpadlo NaClO, 
které zajišťuje dochlorování vody pro obce zásobované z tohoto vodojemu. Na vodovodní síť 
je napojeno 85 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 15 % je zásobováno individuálně 
domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. a jejich 
vydatnost také není dostatečná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme napojení dalších 
obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Rvenice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Rvenice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.09 Seletice 
 

identifikační číslo obce  031146 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Seletice leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 
200 - 220 m n. m. V obci trvale bydlí do 60 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách 
se pohybuje do 40 obyvatel. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se nenachází ve 
státem chráněném území. Počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Seletice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.51. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Břvany je umístěno dávkovací čerpadlo NaClO, 
které zajišťuje dochlorování vody pro obce zásobované z tohoto vodojemu. Na vodovodní síť 
je napojeno 59 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 41 % je zásobováno individuálně 
domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. a jejich 
vydatnost také není dostatečná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme napojení dalších 
obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Seletice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Seletice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.10 Seménkovice 
 

identifikační číslo obce  014720 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Seménkovice leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 200 - 220 m n.m. Jde o obec do 30 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách 
se pohybuje do 20 obyvatel. Obec je vesnického charakteru se zástavbou kolem silnice. 
V blízkém okolí nejsou pracovní příležitosti. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se 
nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Seménkovice. Předpokládá se mírný nárůst 
trvale bydlících obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Seménkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.8. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Břvany je umístěno dávkovací čerpadlo NaClO, 
které zajišťuje dochlorování vody pro obce zásobované z tohoto vodojemu. Na vodovodní síť 
je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na vysoké procento ztrát vody ve vodovodní síti navrhujeme v průběhu let 2005 – 
2015 její postupnou rekonstrukci.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Seménkovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své 
bezodtokové jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Seménkovice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.11 Skupice 
 

identifikační číslo obce  014913 
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 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Skupice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 190 - 197 m n. m. Jde o obec do 130 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách 
se pohybuje do 40 obyvatel. Obec je vesnického charakteru se zástavbou soustředěnou 
kolem státní silnice a návsi. Pracovní příležitosti jsou pouze v zemědělství. Území obce 
náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Skupice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.13. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 
(229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice přes 
rozvodnou síť obce Malnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

S ohledem na vysoké procento ztrát vody ve vodovodní síti navrhujeme v průběhu let 2005 – 
2015 její postupnou rekonstrukci.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Skupice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Skupice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.12 Strkovice 
 

identifikační číslo obce  015691 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Strkovice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské 
výšce 185 - 190 m n. m. Jde o obec do 90 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreantů 
v chatách a chalupách se pohybuje kolem 100. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se 
nenachází ve chráněném území ani v pásmu hygienické ochrany. Počet trvale žijících 
obyvatel bude velmi mírně klesat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Strkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.16. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 
2 x 400 m3 (229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy 
Přísečnice přes rozvodnou síť obce Malnice. Na vodovodní síť je napojeno 96 % trvale 
bydlících obyvatel, zbylá 4 % jsou zásobována individuálně. Kvalita vody v domovních 
studních neodpovídá vyhl.376/2000 sb. a vydatnost je v suchém období také nedostatečná. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Strkovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Stradonice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0164 Postoloprty 
  .0164.13 Vrbka 
 

identifikační číslo obce  012612 
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. Územní plán sídelního útvaru Postoloprty z roku 3/1996, vypracoval Ing. Antonín Olžbut, 

O - PROJEKT Ing. A. Olžbut 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vrbka leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 
215 - 225 m n. m. Jde o obec do 70 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách se 
pohybuje do 30 obyvatel. Zástavba je rozptýlená podél komunikace, tvoří ji rodinné domy. 
Území obce náleží do povodí Ohře a část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů 
přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, počet 
obyvatel bude velmi mírně stoupat. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrbka je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.4. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Břvany je umístěno dávkovací čerpadlo NaClO, 
které zajišťuje dochlorování vody pro obce zásobované z tohoto vodojemu. Na vodovodní  
síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vrbka nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové 
jímky vyváží na ČOV Louny. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vrbka není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2021 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0165 Raná 
  .0165.01 Raná 
 

identifikační číslo obce  013924 
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. ÚPN SÚ Raná, AA – Atelier Alfa s.r.o., Ing. arch. V. Zápotocký, schváleno 11/1993 
8. Odkanalizování obce Raná – dokumentace k územnímu řízení, SVIS s.r.o. – 02/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Raná leží severně od Loun v nadmořské výšce 260 - 300 m n. m. V obci žije do 220 
trvale bydlících obyvatel a cca 18 rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří 
rodinné domy. V obci a na blízkém letišti se nacházejí požární nádrže. Území obce, kterým 
protéká Hrádecký potok, náleží do povodí Ohře, CHKO České středohoří a menší část obce 
se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň I. a II. 
Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Raná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.3. Zdrojem vody je VDJ Raná - 2 x 100 m3 
(310,00 / 314,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.) z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovodní síť je napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 4 % jsou zásobována 
individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudována jednotná kanalizace K-LN.035-J.N, do které jsou zaústěny přepady ze 
septiků od 69 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 31 % má odpadní vody akumulovány 
v bezodtokových jímkách vyvážených na pole. 
Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Stávající kanalizační síť je nevyhovující. 

××××× 

Předmětem návrhu je odkanalizování splaškových odpadních vod ze 100 % obytných 
objektů a provozoven služeb v obci Raná v letech 2004 – 2005. Likvidace těchto odpadních 
vod je uvažována v ČOV Louny s volnou čistírenskou kapacitou. Doprava splašků je 
navržena pomocí výtlačného potrubí do koncové šachty v obci Dobroměřice. 
Popis objektů: 
SO 01 – Výtlak Raná – Dobroměřice : 
Výtlačné potrubí z tlakového PVC DN 100, PN 16 je napojeno na čerpací šachtu ČŠ 3, 
situovanou u hřbitova v obci Raná, ukončeno je v kanalizační šachtě č. 89 v obci 
Dobroměřice.  
SO 02 – Raná – splašková kanalizace 
Stokovou síť v obci Raná tvoří převážně gravitační kanalizace. V místě nepříznivých 
spádových poměrů je uplatněn výtlačný systém. Trasa vede převážně v komunikaci. 
Gravitační stoky se provedou z trub PVC DN 250. Výtlačné potrubí od ČŠ 1 a ČŠ 2,  vedené 
v obci, bude z trub PE DN 80. 
SO 03, SO 04, SO 05 – čerpací šachty ČŠ 1, ČŠ 2, ČŠ 3 
Č1, Č2 :  Q = 2,0  l / s , H = 20 m , výkon 2,4 kW 
Č3        :  Q = 6,0  l / s , H = 30 m , výkon 7,4 kW 
SO 06 – veřejné části kanalizačních přípojek 
Domovní kanalizační přípojky jsou navrženy pouze v rozsahu veřejné části. Provedou se z 
trub PVC DN 150 a 200. 
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Projektované kapacity: 
Výtlak z Rané do Dobroměřic :   PVC DN 100, PN 16, délka 4,2 km 
Gravitační stoky v obci Raná :   PVC DN 250, délka 2,6 km  
Veřejné části kanalizačních přípojek :  PVC DN 150, DN 200, délka 300 m 
Čerpací šachty splašků : ČŠ 1,ČŠ 2 z bet.prefabrikátů, Q = 2 l/s,H = 20 m,2,4 k W 
                                        ČŠ 3 z bet. prefabrikátů Q = 6 l/s, H = 30 m, 7,4 kW 
El.přípojky k čerpacím šachtám : Celkem 250 m kabelového vedení, 3 ks zděných pilířů 
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 CZ042.3507.4207.0165 Raná 
  .0165.02 Hrádek 
 

identifikační číslo obce  013923 
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. ÚPN SÚ Raná, AA – Atelier Alfa s.r.o., Ing. arch. V. Zápotocký, schváleno 11/1993 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hrádek leží severně od Loun v nadmořské výšce 230 – 260 m n. m. V obci žije 
20 trvale bydlících obyvatel a bývá zde cca 12 rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, 
převážně ji tvoří rodinné domy. Obec leží na Hrádeckém potoce v povodí Ohře, v CHKO 
České středohoří a část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních 
vod Břvany – stupeň II. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na zhruba 
dvojnásobný počet. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hrádek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.2. Zdrojem vody je VDJ Hrádek – 2 x 10 m3 (302,90 m n. m.), 
který je zásobován přes VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.) z přívodního 
řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Hrádek nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Hrádek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0166 Ročov 
  .0166.01 Ročov 
 

identifikační číslo obce  014025 
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. ÚPN SÚ Ročov, Ing. arch. Karel Chlouba – architektura – projekty, schváleno 05/1995 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Ročov leží jižně od Loun v nadmořské výšce 410 - 445 m n. m. Jedná se o obec do 
500 trvale bydlících obyvatel a je zde 50 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 
5 lůžek. Zástavba obce je soustředěná, převážně rodinnými domy. V areálu ZD a u kláštera 
se nachází požární nádrže, dále je na území obce rybník p. Ibla. Územím obce protéká 
Klášterský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do prozatímního 
ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních Břvany II. Předpokládá se 
velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Ročov je zásobována vodou z místního vodovodu Ročov M-LN.033. Voda ze zdroje 
Ročov je dále čerpána do věžového VDJ Ročov – 1 x 100 m3 s kótou terénu 448,00 m n. m. 
Část obce je zásobena přes AT stanici. 
Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně 
domovními studnami. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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S ohledem na vysoké procento úniků navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodu. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudována splašková kanalizace K-LN.036-S.C, do které je napojeno 90 % 
obyvatel. Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na pole. 
Vlastníkem kanalizace je obec Ročov a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Stávající kanalizační síť je vyhovující. 
ČOV Ročov je v provozu od srpna r. 2003. Vlastníkem ČOV je obec Ročov a 
provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. ŽP6313-01/02-231-17-Nov ze dne 
27.5.2002 s platností do 15.6.2003 
 
skut. EO 480 
9 996 m3/rok 
Limity: 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
90 120 25 35 25 35 - - - - - - 

 
Je to mechanicko – biologická ČOV typ VHS II/k se sdruženým objektem hrubého 
předčištění.  
Skutečné parametry: 
Přítok:  CHSK = 123 mg/l 
  BSK5 = 39 mg/l 
  NL = 54 mg/l 
  Pcelk = 4,9 mg/l 
Odtok:  CHSK = 25mg/l 
  BSK5 = 4 mg/l 
  NL = 14 mg/l 
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Produkce stabiliz. kalu 0,44 t/r, neodvodňuje se. Odváží se na ČOV Louny. 

  ××××× 

Navrhujeme zachovat stávající systém odkanalizování i čištění odpadních vod a objekty s  
bezodtokými jímkami přepojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4207.0166 Ročov 
  .0166.02 Břínkov 
 

identifikační číslo obce  014023 
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. US Břínkov, Ing. arch. Karel Chlouba – architektura – projekty, projednáno 05/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Břínkov leží jižně od Loun v nadmořské výšce 305 - 340 m n.m. V obci žije do 40 trvale 
bydlících obyvatel a zhruba stejný počet rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně 
ji tvoří rodinné domy. Na návsi se nachází požární nádrž. Územím obce protéká Klášterský 
potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do Přírodního parku Džbán a 
ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Břínkov. Předpokládá se mírný pokles počtu 
trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Břínkov je zásobována vodou z místního vodovodu Břínkov M-LN.035. Zdrojem vody 
je zářez Břínkov s maximální využitelnou kapacitou 0,2 l/s, zásobujícím zemní 
vodojem Břínkov – 1 x 20 m3 s kótou terénu 340,00 m n. m.  
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je již z části zrekonstruovaný a je bez větších provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Břínkov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Břínkov není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV 
Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0166 Ročov 
  .0166.03 Úlovice 
 

identifikační číslo obce  014026 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. US Úlovice, Ing. arch. Karel Chlouba – architektura – projekty, projednáno 05/2000 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Úlovice leží jižně od Loun v nadmořské výšce 325 - 340 m n. m. V obci žije do 50 
trvale bydlících obyvatel a cca 52 rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří 
rodinné domy. Ve směru na Ročov se nachází požární nádrž. Obcí protéká Klášterský potok, 
který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do Přírodního parku Džbán a ochranného 
pásma I.stupně vodního zdroje Úlovice. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Úlovice je zásobována vodou z místního vodovodu Úlovice M-LN.034. Zdrojem vody je 
zářez Úlovice s maximální využitelnou kapacitou 0,6 l/s, zásobujícím zemní vodojemy 
Úlovice starý – 1 x 14 m3, s kótou terénu 383 m n. m. a Úlovice nový – 2 x 25 m3 s kótou 
terénu 382,00 m n. m.  
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je z části zrekonstruovaný.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Úlovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Úlovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. Po roce 2021 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0167 Slavětín 
  .0167.01 Slavětín 
 

identifikační číslo obce  014999 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Urbanistická studie Slavětín - 01/1997 – vypracoval Ing.arch. Pavel Čermák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Slavětín leží nedaleko Loun východním směrem v nadmořské výšce 220 – 240 m n. m. 
Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel, je zde 85 rekreačních objektů a ubytovací 
zařízení o kapacitě 20 lůžek. Zástavba je soustředěná. Jako požární nádrž slouží zdejší 
koupaliště. Obcí protéká Slavětínský potok, který náleží do povodí Ohře (vzdálená cca 
2,0 km od obce). Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Slavětín není vybudován vodovod. Je zde individuální způsob zásobování domovními 
studnami. Množství vody ve studních není dostatečné a kvalita vody ve studních nevyhovuje 
z hlediska obsahu manganu, dusičnanů, bakteriologického znečištění a organických látek. 

××××× 

Navrhujeme v průběhu let 2009 - 2010 napojit obec na vodovodní rozvody obce Kystra  PE 
DN 80 – 3500 m. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 

Obec Slavětín je odkanalizována jednotnou kanalizací K-LN.037-J.C. Kanalizace je 
ukončena ČOV. Splašková voda je přivedena stokou nad svah u čtvrtého rybníka a je v 
povrchově zpevněném žlabu svedena přes usazovací objekt do rybníka. Celá kanalizační síť 
byla dokončena společně s ČOV v r. 1991. Na stokové síti jsou dvě odlehčovací komory a je 
tvořena potrubím DN 300, 400 a 600. 
Na třech místech na okraji obce začíná kanalizace otevřeným příkopem s česlemi. Tudy do 
kanalizace vtéká (kromě dešťových vpustí v obci) dešťová voda.  
 
Odlehčovací komory 
Jedná se o typové objekty s přepadem kolmým na směr proudění v přítokové stoce (čelný 
přepad). Oddělují ředěné splaškové vody a odvádějí je do recipientu. Délka koruny přepadu 
je 1,8 m. Odlehčované množství je 100 - 1000 l/s. Vyústění je do volna. 
 
Povrchový zpevněný žlab 
Kanalizační stoka vedená ke stabilizační nádrži končí ve svahu nad rybníkem. Splaškové 
vody jsou po svahu vedeny do stabilizační nádrže povrchovým zpevněným žlabem. Žlab 
navazuje na trasu kanalizace. Šířka je 80 cm, je z betonových prefabrikovaných žlábků. Po 
stranách je ohraničen betonovými obrubami.  
Celý žlab sestává z několika teras. Před hranou následující terasy je v bočnicích osazena 
drážka pro zasunutí hradítek a tím vytvoření možnosti pro zpomalení odtoku splaškových 
vod. První terasa v místě vyústění podzemní stoky tvoří jímku 80 x 80 x 100 cm a je využita 
pro usazování pevných nečistot.  
 
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Slavětín. 
Na ČOV jsou likvidovány splaškové vody od obyvatel Slavětína a dešťové vody z území 
obce. Současný počet napojených obyvatel je cca 273 EO. Kapacita ČOV je 600 EO a 175 
m3/d.  
Pro čištění odpadních vod z obce Slavětín se využívá čtvrtého rybníka na Slavětínském 
potoce. V rybníce - stabilizační nádrži probíhá biologické čištění. 
Do rybníka přitéká voda po odsazení v usazovacím objektu, do kterého natéká povrchovým 
žlabem - kaskádou. Pro zlepšení kyslíkové bilance přitéká do rybníka část vody z potoka. 
Ostatní voda z potoka je vedena mimo rybník, aby nedocházelo k vyplavování biologických 
organismů účastnících se na čištění vod.  
Pro zvýšení obsahu kyslíku ve stabilizační nádrži jsou zde umístěny 3 ks turbín ZRUP - Stráž 
pod Ralskem. 
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Čištění odpadních vod pro obec Slavětín je pomocí oxidačního rybníka s mechanickou 
aerací. 
 
Návrhové parametry: 
- 47 kg BSK5/den 
- 175 m3/den 
Průměrný odtok splaškových vod činí 2 l/sec. 
Vlivem průsaků podzemních vod do kanalizace v množství cca 5 l/sec bude docházet k 
ředění odpadních vod. 
 
Popis jednotlivých částí ČOV 
Usazovací objekt 
Jedná se o železobetonovou monolitickou jímku půdorysu 250 x 675 cm. Je dělený do dvou 
stabilních komor oddělených příčnou přepadovou stěnou. Další příčné dělení je z dřevěných 
norných stěn. Objem jímky je 12 m3, doba zdržení odpadní vody 20 min. 
 
Rozdělovací objekt 
Část vody přitékající do rybníka korytem potoka je vedena mimo rybník. Do rybníka přitéká 
pouze minimální množství vody z potoka (cca 3 l/s). V rozdělovacím objektu dochází k 
rozdělení přitékajících vod mezi rybník a nové koryto.  
Jedná se o železobetonový objekt propojující propustek pod cestou s novým korytem 
(žlabem) potoka. V rozdělovacím objektu dojde k zvýšení hladiny mezi kótou přítoku a 
odtoku o 15 cm. Odtoková trubka do rybníka má profil 100 mm - je použito děravé trubky, 
aby došlo k co největšímu rozstřiku vody. Slouží pro regulaci průtoku vody do rybníka a 
potokem.  
 
Stabilizační rybník 
Jako stabilizační nádrž je využit tzv. Dolní rybník o ploše 1500 m2 a průměrné hloubce 2 m. 
Objem je asi 3000 m3. Maximální hladina rybníka zasahuje stěny žlabu rozdělovacího 
objektu.  
Minimální hladina je v úrovni nejnižší kóty dna tohoto žlabu. Do dna rybníka jsou osazeny 
betonové plošiny, na kterých jsou ukotveny aerátory. Jedná se o 3 ks provzdušňovacích 
turbín ZRUP - Stráž pod Ralskem, rychloběžné aerátory včetně plováku, bezpřevodové, 3 
kW. 
Během provozu by koncentrace kyslíku ve vodě rybníka neměla klesnout pod 2 mg/l. Pokud 
se koncentrace kyslíku bude blížit této hodnotě je nutné zapnout aerátory.  
 
Vypouštěcí objekt 
Plní funkci hradítka s možností výškové korekce hladiny a zároveň svojí konstrukcí zamezuje 
odtékání vod z povrchu rybníka a tím vyplavování a odtoku biologického oživení.  
Tvoří ho dvě příčné železobetonové stěny a spojovací stěna o výšce 150 cm, ke dnu zbývá 
otvor 100 cm. Tato norná stěna zajišťuje odtok vody ode dna rybníka.  
 
Povolení vypouštění odpadních vod je rozhodnutím ze dne 14.3.1983 OVLH ONV Louny, č.j. 
233-28-83-Kgr.: 
 Množství odpadních vod 253 m3/rok s max. 10 l/s 
 Kvalita v BSK5 – 4,55 t/rok o maximální koncentraci 27 mg/l 
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Odpadní vody jsou odváděny na ČOV – 70 % obyvatel, do bezodtokových jímek vyvážených 
na pole – 10 % obyvatel, do septiků s odtokem do vodoteče – 20 % obyvatel. Dešťové vody 
jsou odváděny kanalizací přes OK do vodoteče. 
Stávající stav kanalizace je nevyhovující. 

××××× 

Je zpracována dokumentace pro územní řízení na obnovu kanalizační sítě a výstavbu nové 
ČOV pro 450 EO, Q = 50 m3/d. Realizace bude v letech 2012 - 2014. Při rekonstrukci a 
dostavbě kanalizace navrhujeme napojit zbývající obyvatele. 
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 CZ042.3507.4207.0167 Slavětín 
  .0167.02 Kystra 
 

identifikační číslo obce  014998 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie Slavětín z roku 01/1997 – vypracoval Ing.arch. Pavel Čermák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kystra leží od Loun severovýchodním směrem v nadmořské výšce 170 – 180 m n. m. 
Jedná se o obec do 35 trvale bydlících obyvatel a je zde ubytovací zařízení s kapacitou 10 
lůžek. Zástavba je soustředěná venkovského charakteru. Obec leží na pravém břehu řeky 
Ohře, která je uvažována jako případný zdroj požární vody. Obec spadá do území Přírodního 
parku Džbán. Předpokládá se, že v budoucnu bude počet trvale bydlících obyvatel 
stagnovat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kystra je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.30. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 

(237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kystra nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče. 

××××× 

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

. 
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 CZ042.3507.4207.0168 Smolnice 
  .0168.01 Smolnice 
 

identifikační číslo obce  015111 
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 sídelního útvaru Smolnice z roku 04/1998 – vypracovala Ing.arch. Alena 

Fárková 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Smolnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán v  nadmořské 
výšce 310 – 345 m n. m. Jde o obec do 370 trvale bydlících obyvatel a je zde 76 rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Ve vzdálenosti 1,3 km od obce protéká 
Smolnický potok. V obci jsou 3 požární nádrže. Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Smolnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.40. Zdrojem vody je věžový VDJ Smolnice – 
2 x 150 m3 (363,00 / 368,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Chlumčany a VDJ 
Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je z roku 1997 a dosud je bez provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Smolnice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 
70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na 
pole, 25 % obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do 
dešťové kanalizace, 5 % obyvatel odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách a 
vyčištěné je vypouští do dešťové kanalizace. 

××××× 

V obci Smolnice i nadále doporučujeme individuální likvidaci odpadních vod. U nové 
výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 
budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením 
na ČOV Louny rekonstruovány. 

. 
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 CZ042.3507.4207.0169 Toužetín 
  .0169.01 Toužetín 
 

identifikační číslo obce  016791 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Toužetín z roku 1999, zpracovala  – Ing. arch. Jitka 

Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Toužetín leží mezi městy Louny a Slaný v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 
305 – 323 m n. m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel a jsou zde čtyři 
rekreační objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč, jsou zde dva rybníky a 
požární nádrž. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného 
pásma. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Toužetín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.43. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Sulec, která je 
zásobována z VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je 
zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Toužetín nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 
15 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na 
pole, 75 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a posléze 
vypouštěny do dešťové kanalizace a zbylých 10 % obyvatel odpadní vody ze septiků 
vypouští do vodoteče.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Toužetín není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a 
stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0169 Toužetín 
  .0169.02 Donín 
 

identifikační číslo obce  016789 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Toužetín z roku 1999, zpracovala – Ing. arch. Jitka 

Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Donín leží severozápadně od Toužetína mezi městy Louny a Slaný v zemědělské 
oblasti v nadmořské výšce 345 - 360 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel 
a je zde 11 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně 
rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč, je zde  
rybník u požární zbrojnice. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného 
ochranného pásma. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Donín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.44. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Toužetín, která je 
zásobována z VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je 
zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Donín nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 
30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na 
pole, 70 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a posléze 
vypouštěny do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Donín není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající 
bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0169 Toužetín 
  .0169.03 Sulec 
 

identifikační číslo obce  016790 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce Toužetín z roku 1999, zpracovala  – Ing. arch. Jitka 

Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sulec leží jižně od Toužetína mezi městy Louny a Slaný v zemědělské oblasti 
v nadmořské výšce 350 – 370 m n. m. Jde o obec do 60 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 
4 rekreační objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč. Území obce náleží do 
povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se s mírný úbytkem 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sulec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.45. Zdrojem vody je VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 

(387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a 
VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 95 % 
trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. 
Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl.376/2000 sb. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Stávající vodovod je 5 let starý bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sulec nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 95 % 
trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové 
kanalizace a od 5 % obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vsakovány. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Sulec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
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 CZ042.3507.4207.0170 Úherce 
  .0170.01 Úherce 
 

identifikační číslo obce  011757 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. ÚS , Ing. arch. Karel Chlouba- ARCHITEKTURA –PROJEKTY,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Úherce leží při jihovýchodním okraji hranic pověřeného města Louny, mezi městem 
Louny a Slaný v nadmořských výškách 290 - 310 m n. m. Jedná se o obec rekreačního 
charakteru do 60 trvale žijících obyvatel s 25 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. 
Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rodinnými domy. V obci je 
požární nádrž a protéká zde Úherský potok. Území náleží do povodí řeky Vltavy. 
Předpokládá se mírný nárůst obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Úherce je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí 
domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje požadavky dané vyhl. 
376/2000 sb. v limitech pro obsah dusičnanů a v limitech bakteriologického znečištění. 
Vydatnost studní není dostatečná, zvláště v suchých obdobích. 

××××× 

V obci se předpokládá výstavba nového vodovodu v rámci rozšíření skupinového vodovodu 
Louny OP-SK.LN.039. Za obcí Panenský Týnec bude vybudována nový - VDJ 2 x 250 m3 
s přívodními řady pro obce Úherce, Kokovice, Hořešovičky, Telce, Vrbičany, Klobouky, 
Kobylníky, Třebíz. Stavba je připravena k zahájení, její realizace proběhne v letech 
2004 - 2005. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Roman Hladík.  
Výstavbu rozvodné sítě DN 50 v délce cca 1000m navrhujeme následně. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejných studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Úherce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a od 15 % obyvatel jsou odpadní 
vody zachycovány v septicích a vypouštěny do dešťové kanalizace.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Úherce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních 
ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající 
bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0171 Veltěže 
  .0171.01 Veltěže 
 

identifikační číslo obce  017985 
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. ÚPN SÚ Veltěže, 09/1990 (schválen)- Stavoprojekt Ústí nad Labem s.p., ak. arch. A. 

Brotánek 
7. ÚS Veltěže, 11/1996 (projednán) – Ing. arch. Bohumil Král, architektonická kancelář, 

zpracovatel Ing. arch. Bohumil Král 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Veltěže se nachází východně od Loun v nadmořských výškách 185 – 215 m n. m. 
Jedná se o obec do 390 trvale žijících obyvatel. Severním okrajem obce protéká Smolnický 
potok, který se vlévá pod městem Louny do řeky Ohře. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v Lounech 
v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do Přírodního parku 
Džbán. Počet trvale žijících obyvatel bude do budoucna velmi mírně klesat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Veltěže je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.36 z dolního tlakového pásma Louny. Na vodovod je napojeno 
98 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace K-LN.038-J.C, kterou jsou odpadní vody 
odváděny na biologický septik. Odpadní voda ze septiku je odváděna do vodoteče. Před 
biologickým septikem je odlehčovací komora. Potrubí je DN 300, 400 a 600. 
Na kanalizaci je napojeno 100 % obyvatel.  
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec. 

××××× 

Ve výhledu do roku 2010 biologický septik nahradit ČOV pro 400 EO. 
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 CZ042.3507.4207.0172 Vinařice 
  .0172.01 Vinařice 
 

identifikační číslo obce  018231 
kód obce    00001 

Změna 2009 je vyznačena červeně 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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. ÚS Vinařice, 01/2002 (v projednání) – Ing. arch. Karel Chlouba – architektura-projekty, 

zpracovatel Ing. arch. Karel Chlouba 
6. Žádost obce Vinařice  ze  dne 18. 2. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vinařice se nachází jižně od Loun v nadmořských výškách 295 – 320 m n. m. Jedná se 
o obec do 160 trvale žijících obyvatel a je zde 31 rekreačních objektů. Východním okrajem 
obce protéká Smolnický potok, který se vlévá pod městem Louny do řeky Ohře. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské 
výrobě, nebo v Lounech v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře, 
zasahuje do Přírodního parku Džbán. Počet trvale žijících obyvatel bude do budoucna mírně 
stoupat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Vinařice není vybudován vodovod. Obyvatelé využívají lokální zdroje – domovní 
studny. Domovní studny jsou dostačující, kvalita vody je neznámá.  

××××× 

Po roce 2016 vybudovat vodovod. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 Vinařice není vybudována kanalizace. 95,5% obyvatel odvádí odpadní vodu přes 
septiky a dešťovou kanalizaci do vodoteče, od 2,5% trvale bydlících obyvatel jsou 
odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do kanalizace a od 2 % 
trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách se 
vsakováním. Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. 
 
V obci Vinařice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci z plastového potrubí DN 80 v 
délce 2471 m se 48 domovními tlakovými čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou 
čistírnu odpadních vod pro 150 EO. 
 
. 
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 CZ042.3507.4207.0172 Vinařice 
  .0172.02 Divice 
 

identifikační číslo obce  018230 
kód obce    00002 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2009 je vyznačena červeně 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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. ÚS Vinařice, 01/2002 (v projednání) – Ing. arch. Karel Chlouba – architektura-projekty, 

zpracovatel Ing. arch. Karel Chlouba 
6. projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Vinařice a Divice – vodovod a 

vodojem zpracovaná společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Hrnčířská 
56/12, Ústí nad Labem, Ing. Karel Švejkovský v červenci 2006 

7. Žádost obce Vinařice  ze  dne 18. 2. 2009 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Divice se nachází jižně od Loun v nadmořských výškách 290 – 350 m n. m. Jedná se o 
obec do 80 trvale žijících obyvatel a je zde 32 rekreačních objektů. Východním okrajem obce 
protéká Smolnický potok, který se vlévá pod městem Louny do řeky Ohře. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské 
výrobě, nebo v Lounech v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře a 
zasahuje do Přírodního parku Džbán. Počet trvale žijících obyvatel bude dle předpokladu 
mírně klesat.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci není vybudován vodovod. Obyvatelé využívají lokální zdroje – domovní studny.  

××××× 

Po roce 2021 vybudovat vodovod. 
 
Dle provedených rozborů je kvalita vody z domovních studní často nevyhovující a především 
v letních měsících se projevuje také nedostatečná vydatnost studní.  
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V prosinci 2005 byla zpracováno Technicko-ekonomické posouzení vodohospodářské 
investice „Divice – vodovod a vodojem“ společností PROVOD – inženýrská společnost, 
s.r.o., Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, Ing. Petr Plichta a Šárka Plichtová. 
 
Navržené řešení předpokládá rozdělení obce na dvě tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo 
bude zásobováno přímo z vodojemu. 
 
Přiváděcí řad VDJ Nová Ves - Divice 
Vodovodní řad je navržen PVC dimenze DN 100 o celkové délce 2333 m. 
Vodovodní síť v obci Divice 
Vodovod je navržen PVC dimenze DN 80 a DN 63 o celkové délce 2913 m, z čehož délka 
dolního tlakového pásma bude 1902 m a délka horního tlakového pásma bude 1011 m. 
 
Celková délka řadů je 5246 m. 
 
Termín realizace do roku 2010, předpokládané investiční náklady jsou ve výši 14 998 tis. Kč. 
 
 
V červenci 2006 byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na akci 
Vinařice a Divice – vodovod a vodojem společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., 
Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, Ing. Karel Švejkovský. 
 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba vodovodu, vodojemu a automatické tlakové 
stanice. Vodovod bude napojen na stávající síť v Nové Vsi u Hříšťkova. Na přívodním řadu 
mezi Novou Vsí a Divicemi bude umístěn vodojem 2 x 30 m3. Přívodní řad mezi Novou Vsí, 
Divicemi a Vinařicemi je o profilu De 100 mm (vnější průměr). Vodovodní řady v obcích jsou 
o profilech De 63,90 a 110 mm. Vzhledem k výškovým poměrům je nutno v Divicích umístit 
automatickou tlakovou stanici. 
 
Termín zahájení a dokončení 
Předpokládaný termín zahájení stavby je 10/2006 . 
Ukončení stavby je uvažováno na 12/2008. 
 
Stavba je člen_na do těchto stavebních objektů: 
SO 01 Přívodní řad Nová Ves - Divice 
SO 02 Přívodní řad Divice - Vinařice 
SO 03 Vodovodní řady Divice + ATS 
SO 04 Vodovodní řady Vinařice 
SO 05 Vodojem Nová Ves 
SO 06 Automatická tlaková stanice Divice 
SO 07 Přípojky elektrického proudu (samostatná projektová dokumentace) 
 
Celková délka vodovodních řadů je 8 902,03 m, z toho De 63 mm dl. 3 377,93 m,  De 90 mm 
dl. 1 794,16 m  a De 110 mm dl. 3 729,94 m. 
 
SO 05 Vodojem Nová Ves 
Vodojem s technologickou budovou 2 x 30 m3 
Dvoukomorový vodojem 2 x 30 m3 s armaturní komorou a s technologickým objektem 
(nádrže 2 x UW 3048 , armaturní komora 1 x UW 3030 a technologický objekt UF 3054) je 
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typovým výrobkem Betonbau Praha s.r.o. Nádrže jsou odlity metodou zvonového lití, jako 
bezesparý odlitek, z betonu C 35/45, hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku 
zajišťuje, že objekty jsou bezesparé, nepropustné, vodotěsné, nevyžadují žádnou 
dodatečnou hydroizolaci a ochranu. 
 
Výšky hladin ve vodojemu : 
Maximální hladina 336,25 m n. m. 
Minimální hladina 335,35 m n.m. 
Srovnávací rovina 337,00 m n.m. 
 
SO 06 Automatická tlaková stanice Divice 
ATS je automatická tlaková stanice na zvyšování tlaku dle DIN 1988. Skládá se ze 2 
standartně nasávacích vertikálních odstředivých čerpadel z ušlechtilé oceli, konstrukční řada 
KSB HYAMAT VP NEU 2/0411 . Čerpadla budou umístěna v prefabrikované monolitické 
jímce o vnitřních rozměrech 2300 x 3380 mm a vnějších rozměrech 2580 x 3660 mm na 
štěrkopískový podsyp 150 mm (monolitická jímka Betonbau UW 2536 se stropní deskou). 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není vybudována splašková kanalizace. 100 % obyvatel likviduje odpadní vody 
v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV  
 
V obci Divice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci z plastového potrubí DN 80 v délce 
1169 m se 16 domovními tlakovými čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou čistírnu 
odpadních vod pro 70 EO. 
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 CZ042.3507.4207.0173 Vrbno nad Lesy 
  .0173.01 Vrbno nad Lesy 
 

identifikační číslo obce  018603 
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 obce Vrbno nad Lesy 
4. Urbanistická studie – Agrourbanistický atelier Praha, Ing. Zeman - 2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vrbno nad Lesy leží jihovýchodně od Loun v nadmořské výšce 330 - 355 m n. m. 
Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a cca 150 rekreantů v chalupách. Zástavba 
je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Na území obce jsou 2 požární 
nádrže a obcí neprotéká žádný recipient. Nejbližší recipient je Débeřský potok vzdálený asi 
2500 m. Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do ochranného pásma vodního 
zdroje Vrbno nad Lesy. Počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat.  
Obec připravuje zpracování územního plánu. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vrbno nad Lesy je zásobována z místního vodovodu M.LN.040, který byl postaven 
v 70. letech. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Ostatní obyvatelé mají vlastní studny. 
V obci se nachází vlastní zdroj – vrtaná studna (3,71 l/s). Pitná voda z křídového horizontu je 
tvrdá a provádí se pouze její zdravotní zabezpečení. Ze zdroje se voda čerpá do VDJ Vrbno 
nad Lesy – 2 x 50 m3 potrubím PE DN 90. Vodovod vlastní a provozuje obec Vrbno nad 
Lesy. 

××××× 

Vodovodní síť je vyhovující i pro výhled k roku 2015. Obec nepočítá s rozvojem sítě mimo 
intravilán obce.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Vrbno nad Lesy je vybudována pouze dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny 
přepady ze septiků – 70 %, dále jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na pole – 10 % obyvatel a 20 % obyvatel je napojeno na domovní mikročistírny 
s odtokem do kanalizace.  
Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec Vrbno nad Lesy. 

××××× 

Nadále bude zachováno individuální odvedení a čištění odpadních vod. 
Obec připravuje realizaci decentralizované plošné čištění odpadních vod. Má uzavřenou 
smlouvu na instalaci 54 domovních ČOV MICROCLAR-DC5 s předpokládanou realizací 
v roce 2004 – 2006. Doporučujeme realizaci posunout za rok 2021. 
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 CZ042.3507.4207.0174 Vršovice 
  .0174.01 Vršovice 
 

identifikační číslo obce  018661 
kód obce    00001 

 
Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 
Změna 2015 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. ÚPN SÚ Vršovice – Ing. Chlouba – 02/1998 
7. Žádost obce Vršovice v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.,   

ze dne 13. 3. 2008  
8. Návrh obce Vršovice na změnu PRVKÚK z května 2015, zpracovaný Ing. Robertem 

Klementem. 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vršovice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 174 - 180 m n. m. Jedná se 
o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do 
žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vršovice je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039.23, který je napojen 
na oblastní vodovod Přísečnice.  
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 
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Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Předpokládá se postupná 
rekonstrukce řadů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Vršovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.  

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. 
Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. 
 
V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci 
„Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny“. Předmětem projektové 
dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Vršovice v celkové délce 2639 m 
(1852,4 m gravitační PVC DN 250, 786,6 m výtlaky PP DN 80 se třemi čerpacími stanicemi), 
která bude výtlakem napojena na stávající výtlačné potrubí Černice - Louny, které je 
propojeno na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny. 
 
Obec bude odkanalizována tlakovou kanalizací v dimenzích DN 80 a DN 50. Z produkčních 
míst budou splaškové vody přečerpávány do systému tlakové kanalizace zaústěné do 
stávajícího výtlaku převádějící splaškové vody z Černčic a Obory na ČOV Louny. Celková 
délka tlakové kanalizace je 2 221 m. 
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 CZ042.3507.4207.0175 Výškov 
  .0175.01 Výškov 
 

identifikační číslo obce  018855 
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. ÚPN SÚ Výškov u Počerad – Ing. Čermák – 02/1998 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Výškov leží severozápadně od Loun v nadmořské výšce 220 - 230 m n. m. Jedná se o 
obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně 
rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, část obce zasahuje do 
ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. 2 km od obce se 
nachází potok Jezeř a v obci jsou dvě požární nádrže. Předpokládá se výrazný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Výškov je zásobována ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 vodovodem 
OP-SK-LN.039.5, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice.  
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Do budoucna se předpokládá 
postupná rekonstrukce řadů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ve Výškově je splašková kanalizace K-LN.041-S.C, která je zaústěná na ČOV Výškov. 99 % 
obyvatel je napojených na kanalizaci a ČOV s odtokem do recipientu a 1 % obyvatel má 
septik se vsakováním. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 
 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV, která je určena k čištění odpadních vod z obce 
Výškov a byla projektována pro cca 370 EO. ČOV pracuje na principu nízko zatěžované 
aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na 
zatěžování aktivační části a provozních podmínkách. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr      36 500 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       100,0  1,16 
Počet napojených EO      370 
 
Výkonové parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         6 280  0,2 
Skutečný počet napojených EO     52 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                            180,0       
CHSK                                              357,0            
NL                                                                  99,0              
N-NH4                                                                   19,1           
Pc                                                              14,4          
 
Veškeré odpadní vody přivedené oddílnou gravitační kanalizací na ČOV jsou přečerpávány 
ČSOV umístěnou uvnitř provozního objektu do přítokového žlabu. V přítokovém žlabu jsou 
osazeny jemné, ručně stírané česle. Odtud jsou OV přivedeny do aktivační nádrže pracující 
na principu směšovací nízko zatěžované aktivace, provzdušňování aktivační směsi se 
provádí turbínou BSK GIGANT. Aktivační směs je dále přivedena do dosazovací nádrže. 
Vyčištěná odpadní voda je poté přes čerpací stanici zaústěna do Blažimského potoka. 
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Odsazený aktivační kal z dosazovací nádrže je přečerpáván jako vratný kal na přítok do 
ČOV, přebytečný kal do přistaveného fekálního vozu a odvážen na ČOV Louny k dalšímu 
zpracování. 
Stabilizace kalu je částečná anaerobní.  
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.5.2013. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     28,0   
CHSK     80,0     
NL     30,0  
 
Během roku dochází k častému porušování kanalizačního řádu ze strany obyvatel obce tím, 
že nárazově odčerpávají močůvku od domácích zvířat do kanalizace, což má za následek 
zničení aktivace a je nutno provádět vyvezení a opětné zaočkování celé čistírny.  

××××× 

Do roku 2015 stávající septiky  přepojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4207.0175 Výškov 
  .0175.02 Počerady 
 

identifikační číslo obce  012318 
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. ÚPO Počerady – Ing. Čermák – návrh  01/2002 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Počerady leží severozápadně od Loun v nadmořské výšce 210 - 215 m n. m. Jedná se 
o obec do 130 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 0,5 km od obce 
protéká Počeradský potok. V obci se nacházejí dvě požární nádrže. Obec nezasahuje do 
žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Počerady je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.032, který je napojen 
na oblastní vodovod Přísečnice.  
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.  
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Do budoucna se předpokládá 
postupná rekonstrukce řadů a výměna azbestocementového potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Počeradech je oddílná splašková kanalizace K-LN.040-S.C z roku 1990, která je zaústěná 
na ČOV Počerady. 100 % obyvatel je napojených na kanalizaci a ČOV s odtokem do 
recipientu. Na síti jsou 3 čerpací stanice. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Výškov a provozovatelem ČOV jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. Obec usiluje o převedení ČOV Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV s anaerobním čištěním, které je umístěno ve 
vícekomorovém septiku. Mechanické předčištění tvoří česle a lapák písku, hlavní čištění se 
odehrává ve štěrbinové nádrži a v popílkovém filtru typu CINIS. 
Stabilizace kalu je částečně anaerobní v množství 150,0 m3/rok, 1,5 t/rok. 
Kapacita ČOV je 500 EO, 75 m3/d. 
Výkonové parametry rok 2002:       

m3/r 
Skutečný přítok         16 362,0 
Skutečný počet napojených EO     123 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l 
BSK5         164,0 
CHSK         533,0 
NL         186,0 
N-NH4          18,3 
Pc         5,5 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007: 
v kvalitě   mg/l „p“ 
BSK5   35,0 
CHSK   100,0 
NL   30,0 
 
Čistírna vykazuje slušný čistící efekt, problém občas nastává se snížením filtrační rychlosti 
filtru, což má za následek vystavení vody přitékající ze štěrbiny nad filtrem. 
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××××× 

Zůstane zachován stávající systém odkanalizování i čištění odpadních vod. 
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 CZ042.3507.4207.0176 Zbrašín 
  .0176.01 Zbrašín 
 

identifikační číslo obce  019192 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

odpadních vod  
3. Urbanistická studie – Ing. Vrchlavská – 05/2000 
4. Projektová dokumentace – Zbrašín – vodovod Hřivice, Hořany, Zbrašín a Senkov, Ing. 

Hladík – dokumentace pro stavební povolení 
5. Projektová dokumentace – Zbrašín – kanalizace a ČOV – Ing. Hladík, dokumentace pro 

stavební povolení 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zbrašín leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 300 - 310 m n. m. Jedná se o 
obec do 120 trvale bydlících obyvatel a s cca 65 rekreačními objekty. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a obcí protéká bezejmenný potok, který je pravostranným přítokem Hasiny. Území 
zasahuje do Přírodního parku Džbán. V obci je koupaliště a požární nádrž. Předpokládá se 
mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V místní části Zbrašín není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení vodu je individuální 
z lokálních studní. 

××××× 

Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu Hřivice – Hořany - Zbrašín – 
Senkov z něhož část z VDJ Hořany do obce Zbrašín přívodní řad DN 100 – 879 m a 
rozvodné sítě v obci DN 80 v délce 1624 m bude pro obec Zbrašín. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 

Obec Zbrašín nemá kanalizační síť, odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 67 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – 
kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, 
Senkov a Hořany včetně centrální ČOV. 
- kanalizace Hořany    DN 300, 376 m – DN 250, 438 m 
- výtlak Hořany – Zbrašín   DN 80, 1211 m 
- ČS Hořany     Q=0,5 l/s 
- kanalizace Zbrašín    DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m 
- výtlak Senkov – Zbrašín   DN 80, 1906 m 
- ČS Senkov     Q=0,47 l/s 
- kanalizace Senkov    DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m 
- ČOV Zbrašín typu BC 400 EO, Q= 0,68 l/s 
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 CZ042.3507.4207.0176 Zbrašín 
  .0176.02 Hořany 
 

identifikační číslo obce  019190 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie – Ing. Vrchlavská – 05/2000 
4. Projektová dokumentace – Zbrašín – vodovod Hřivice, Hořany, Zbrašín a Senkov, Ing. 

Hladík – dokumentace pro stavební povolení 
5. Projektová dokumentace – Zbrašín – kanalizace a ČOV – Ing. Hladík, dokumentace pro 

stavební povolení 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hořany leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 310 - 325 m n. m. Jedná se o 
obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s cca 6 rekreačními objekty. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí 
řeky Ohře a cca 1 km od obce protéká potok Hasina. Území zasahuje do Přírodního parku 
Džbán. V obci je požární nádrž. Předpokládá se stagnace počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V místní části Hořany není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení vodu je individuální 
z lokálních studní. 

××××× 

Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu: 
Z ČS Hořany se čerpá do VDJ Hořany – 35 m3 řadem DN 100 v délce 1360 m,odkud voda 
teče do rozvodné sítě DN 80 v délce 956 m. Trasy výtlačných a zásobních řadů sledují 
komunikace Hřivice – Hořany – Zbrašín – Senkov. Po přivedení vody ze zdroje Holedeč do 
Senkova bude vrt se závadnou vodou odstaven. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 

Obec Hořany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 22 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 78 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – 
kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, 
Senkov a Hořany včetně centrální ČOV. 
- kanalizace Hořany    DN 300, 376 m – DN 250, 438 m 
- výtlak Hořany – Zbrašín   DN 80, 1211 m 
- ČS Hořany     Q=0,5 l/s 
- kanalizace Zbrašín    DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m 
- výtlak Senkov – Zbrašín   DN 80, 1906 m 
- ČS Senkov     Q=0,47 l/s 
- kanalizace Senkov    DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m 
- ČOV Zbrašín typu BC 400 EO, Q= 0,68 l/s 
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 CZ042.3507.4207.0176 Zbrašín 
  .0176.03 Senkov 
 

identifikační číslo obce  019191 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod  
3. Urbanistická studie – Ing. Vrchlavská – 05/2000 
4. Projektová dokumentace – Zbrašín – vodovod Hřivice, Hořany, Zbrašín a Senkov, Ing. 

Hladík – dokumentace pro stavební povolení 
5. Projektová dokumentace – Zbrašín – kanalizace a ČOV – Ing. Hladík, dokumentace pro 

stavební povolení 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Senkov leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 330 - 370 m n. m. Jedná se o 
obec do 90 trvale bydlících obyvatel a s cca 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, 
obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 
1 km od obce protéká Klášterský potok a bezejmenný potok. Území zasahuje do Přírodního 
parku Džbán. V obci je požární nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V místní části Senkov je místní vodovod M-LN.045, na který je napojeno 100 % obyvatel. 
Zdrojem vody je vrtaná studna a VDJ Senkov - 35 m3. Z kvalitativních důvodů je vodovod 
označen jako užitkový, neboť ve zdroji je vysoký obsah dusičnanů. 
Vodovod vlastní a provozuje Obec Zbrašín. 

××××× 

Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu z obce Zbrašín do VDJ Senkov 
DN 80 v délce 1236 m. 
Trasy výtlačných a zásobních řadů sledují komunikace  Hřivice – Hořany – Zbrašín – 
Senkov. Po přivedení vody ze zdroje Holedeč do Senkova bude vrt se závadnou vodou 
odstaven. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Senkov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 67 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – 
kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, 
Senkov a Hořany včetně centrální ČOV. 
- kanalizace Hořany    DN 300, 376 m – DN 250, 438 m 
- výtlak Hořany – Zbrašín   DN 80, 1211 m 
- ČS Hořany     Q=0,5 l/s 
- kanalizace Zbrašín    DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m 
- výtlak Senkov – Zbrašín   DN 80, 1906 m 
- ČS Senkov     Q=0,47 l/s 
- kanalizace Senkov    DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m 
- ČOV Zbrašín typu BC 400 EO, Q= 0,68 l/s 
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 CZ042.3507.4207.0177 Želkovice 
  .0177.01 Želkovice 
 

identifikační číslo obce  019636 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie – Ing. Čermák – 02/1999 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Želkovice leží mezi městy Louny a Litoměřice v blízkosti Třebívlic v nadmořské výšce 
320 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s cca 5 rekreačními 
objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. 0,5 km od obce se 
nachází Suchý potok a v obci je jedna požární nádrž. Předpokládá se mírný pokles počtu 
trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Želkovice je zásobována ze skupinového vodovodu Libčeves OP-SK-LN.037 
vodovodem OP-SK-LN.037.8, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice. Na vodovod 
je napojeno 100 % obyvatel. Rozvodné řady v obci jsou ve vlastnictví a provozu obce 
Želkovice kromě jedné přípojky. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provádějí odečty 
pro obec. Přes obec prochází vodovod do Třebívlic, který je v majetku Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 
9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Želkovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 82 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.  

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny 
rekonstruovány. 
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 CZ042.3507.4207.0178 Žerotín 
  .0178.01 Žerotín 
 

identifikační číslo obce  011758 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. ÚS , Ing. arch. Karel Chlouba- ARCHITEKTURA –PROJEKTY,  schváleno 1999  
4. PD k SP „Vodovod Žerotín“, zpracovatel R.Hladík, Prokopa Velikého 570, Žatec 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žerotín leží při jihovýchodním okraji hranic pověřeného města Louny, mezi městy 
Louny a Slaný v nadmořských výškách 310 - 350 m n. m. Jedná se o obec rekreačního 
charakteru s cca 180 trvale žijícími obyvateli a s 92 objekty využívanými pro rodinnou 
rekreaci a s 200 lůžky v hotelích a penzionech. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž, rybník a 
protéká zde Žerotínský potok. Území náleží do povodí řeky Vltavy a spadá do Přírodního 
parku Džbán. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze velmi mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žerotín je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí 
studní, které svou kvalitou nevyhovují v množství dusičnanů. 

××××× 

V obci se předpokládá výstavba nového vodovodu s napojením na rozvodnou síť obce 
Panenský Týnec, který je zásobován z SK Louny OP-SK.LN.039. Vodovod pro Žerotín je 
navržen z PVC DN 150 – 2087,60 m 
      PVC DN 100 - 1621,20 m 
      PE    DN 50 – 562,40 m 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na lounsku lokality Valov, 
Holedeč- vrty 8,9,10,11. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domácích studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žerotín nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 
Dešťová kanalizace je ve vyhovujícím stavu. 

××××× 

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


