
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 

 

 CZ042.3510.4214.0308 Dolní Zálezly 
  .0308.01 Dolní Zálezly 
 

identifikační číslo obce  003036 
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 Dolní Zálezly z roku 07/1997 – vypracoval Ing.arch. B. 

Kolářová – Terplan a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dolní Zálezly leží jižně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na levém břehu Labe 
v nadmořské výšce 141 – 220 m n. m. Jedná se o obec s 510 trvale bydlícími obyvateli a 250 
rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, po krajích rozptýlená. Požární voda může být 
odebírána z řeky Labe. Obec leží v CHKO České středohoří a v ochranných pásmech 
vodních zdrojů Dolní Zálezly a Dubický pramen. Do budoucna lze předpokládat výrazný 
nárůst počtu stávajících obyvatel o přibližně 20 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dolní Zálezly je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly 
OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.4. Z VDJ Dubice PK – 1 x 10 m3 
(254,00 / 256,00 m n. m.) je zásobován VDJ Dolní Zálezly - horní – 1 x 100 m3 
(239,00 / 241,00 m n. m.). Z VDJ Dolní Zálezly - horní voda přetéká do VDJ Dolní Zálezly - 
dolní – 1 x 50 m3 (210,50 / 212,50 m n. m.), který je dotován z vlastního zdroje Dolní Zálezly. 
VDJ Dubice PK je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky a zároveň je dotován 
z vlastního zdroje Dubický pramen.  
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 je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace K-UL.001-J.N. Odpadní vody od trvale bydlících 
obyvatel jsou odváděny nečištěné přímo do vodoteče – 10 % obyvatel, do bezodtokových 
jímek vyvážených na ČOV Ústí nad Labem – 2 % obyvatel, do septiků s odtokem do 
vodoteče – 10 % obyvatel, do septiků s odtokem do kanalizace – 56 % obyvatel, do septiků 
se vsakováním – 22 % obyvatel.  
Majitelem kanalizace je SVS a.s., majitelem ČSOV je obec Dolní Zálezly, provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Kanalizační systém je z větší části vybudovaný, nutno zajistit odpovídající čištění odpadních 
vod. V místě stávající čerpací stanice bude do roku 2014 realizována centrální mechanicko-
biologická ČOV pro 550 EO.  
Do roku 2015 zajistit dostavbu kanalizace a napojit všechny obyvatele. 
U objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do roku 2010 vybudovat domovní 
mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.0309 Habrovany 
  .0309.01 Habrovany 
 

identifikační číslo obce  003639 
kód obce    00001 

 
 

Aktualizace 2017 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 Habrovany z roku 04/2000, vypracoval ing.arch. Jiří 

Adamczyk – A-PROJEKT, ing.arch. Jiří Adamczyk 
7. Žádost obce Habrovany o změnu PRVKUK ze dne 7.3.2016 

 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Habrovany leží jižně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná 
se o obec do 190 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci je rybník a dvě požární 
nádrže. Protéká zde Radejčínský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České 
středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Habrovany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly 
OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.2. Zdrojem vody je VDJ Habrovany – 1 x 250 m3 
(270,00 / 273,30 m n. m.), který je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky. 
Do vodojemu je čerpáno z čerpací stanice Radejčín. 
Na vodovod je napojeno 20 % obyvatel. 80 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 
individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s., vodojem v majetku fyzické osoby a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany. 

××××× 

Odkanalizování stávající zástavby bude i nadále řešeno individuálně. 
Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na 
ČOV Bystřany. 
 
V obci je navržena kombinovaná veřejná kanalizační síť o celkové délce 1,4km. Gravitační 
část sítě je navržena z PVC KG trub o DN 200-300 a celkové délce 716m, tlaková část sítě 
je navržena z HDPE trub o světlosti d50 a d63 a celkové délce 622m. Společně s kanalizací 
bude vystavěno 28ks šachet DN400, 5ks čerpacích šachet sdružených, 7ks domovních 
čerpacích šachet a obecní ČOV o kapacitě 250EO, na kterou budou odváděny odpaní vody 
z obce. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická ČOV s SBR nádrží, předřazenou 
separační kalovou nádrží, součástí je i vyrovnávací nádrž s instalovanou mikrofiltrací. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.01 Homole u Panny 
 

identifikační číslo obce  004167 
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 Homole u Panny z 06/1997 a změny č.1,2,3, vypracoval A 

- PROJEKT – ing.arch. J. Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Homole u Panny leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České 
středohoří v nadmořské výšce 360 – 400 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících 
obyvatel s 19 rekreačními objekty a 8 ubytovacími místy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. 
Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. Dále 
se v obci nachází požární nádrž. Je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje 
Doubravice, Homole Ha 1 a Homole Ha 3.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Homole u Panny je zásobována vodou z místního vodovodu Homole u Panny 
M-UL.013. Zdrojem vody je prameniště, odkud se ze studen čerpá do VDJ Homole u Panny 
– 1 x 100 m3 (417,90 / 421,20 m n. m.). Na vodovod je napojeno 71 % obyvatel. 29 % 
obyvatel je pitnou vodou zásobeno 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 pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, 
Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Homole u Panny má jednotnou kanalizaci K-UL.002-J.C ukončenou ČOV Homole.  
Na kanalizaci je napojeno 21 % obyvatel, 20 % obyvatel akumuluje splaškové vody do 
bezodtokových jímek vyvážených na pole, 50 % obyvatel zachycuje odpadní vody do septiků 
s odtokem do vodoteče a 9 % obyvatel zachycuje odpadní vody do septiků se vsakováním. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 24.4.2004 pod č.j.: OŽP 4150/1663/131/J-
832/03,04/Mar 
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 
- 80 - 30 - 30 - - - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 12/2012. 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV. Část mechanického předčištění je tvořena ručně 
stíranými česlemi na nátoku a štěrbinovou nádrží s usazovacím žlabem. Biologické čištění 
zajišťuje reaktor SBR s jednobublinovou aerací FORTEX. Způsob odvodnění kalu – odvoz 
na ČOV Neštěmice. Recipientem je místní potok. 
 
Projektované parametry: 
Počet  EO  = 126 
Q   =  0,12  l/s 
Qroční   = 3 650  m3/rok 
BSK5 přítok  = 468  mg/l 
BSK5 přítok  = 1,71  t/rok 
NL přítok  = 429  mg/l 
NL přítok  = 1,56  t/rok 
BSK5 odtok  = 25  mg/l 
BSK5 odtok  = 0,09  t/rok 
NL  odtok  = 25  mg/l 
NL  odtok  = 0,09  t/rok 
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Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 148,36 
Qroční   = 7 220 m3/r   
Qdenní   = 19,78 m3/d 
Q   = 0,23  l/s 
BSK5 prům.  = 450  mg/l  10,5 mg/l 
BSK5   = 3,25  t/rok  0,08 t/rok 
CHSK prům.  = 523  mg/l  45,8 mg/l 
CHSK   = 3,78  t/rok  0,33 t/rok 
NL prům.  = 210  mg/l  14 mg/l 
NL   = 1,52  t/rok  0,1 t/rok 
N-NH4   = 10,3  mg/l    
N-NH4   = 0,074  t/rok  
Pcelk.   = 4,55  mg/l  
Pmax   = 0,03  t/rok   
Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Ústí nad Labem. Odtok z ČOV je zaústěn do 
Homolského potoka.  
Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Bezodtokové jímky do roku 2015 vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 napojit na 
ČOV všechny obyvatele. 
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 CZ042.3510.4214.0310 Homole u Panny 
  .0310.02 Babiny II 
 

identifikační číslo obce  041490 
kód obce    00002 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2003. 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod. 
3. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny z 06/1997 ve znění pozdějších změn, 

vypracoval ing.arch. Jiří Adamczyk – A-PROJEKT, ing.arch. Jiří Adamczyk 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Homole u Panny – Babiny II leží východně od Ústí nad Labem a 
severozápadně od obce Homole u Panny v nadmořské výšce 450 – 500 m n. m. Jedná se o 
obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (24 
lůžek). Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěna podél komunikace, obec 
je zastavěna převážně rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti 
1,5 km od obce teče Homolský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České 
středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci jsou malé pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Babiny II je zásobována vodou z místního vodovodu Babiny II M-UL.043. Na vodovod 
je napojeno 100 % obyvatel. Majitel ani provozovatel není znám. Zákres ani kapacity nejsou 
k dispozici. 

××××× 

Vzhledem k tomu, že došlo k propadnutí stropu vodojemu a stávající vodovodní síť je 
v havarijním stavu, navrhujeme rekonstrukci vodojemu 4,5 m3 a vodovodní sítě DN 50 v 
délce 500 m. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a 
Tlučeň o kapacitě 12 l/s. 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. 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 Babiny II nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. 

××××× 

Do roku 2015 bezodtoké jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme 
rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem. 



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 

 

 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.03 Bláhov 
 

identifikační číslo obce  004163 
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 Homole u Panny z roku 06/1997 ve znění pozdějších 

změn, vypracoval ing.arch. Jiří Adamczyk – A-PROJEKT, ing.arch. Jiří Adamczyk 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Homole u Panny – Bláhov leží východně od Ústí nad Labem a 
severovýchodně od obce Homole u Panny v nadmořské výšce 480 – 500 m n. m. Jedná se o 
obec do 20 trvale žijících obyvatel s 34 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec 
je zastavěna převážně rekreačními objekty. Jihozápadně od obce ve vzdálenosti 1 km 
protéká Homolský potok, území obce náleží do CHKO České středohoří a nezasahuje do 
žádného ochranného pásma. V obci se nachází požární nádrž. Do budoucna lze 
předpokládat spíše mírný úbytek trvale žijících obyvatel a objekty budou sloužit k rekreačním 
účelům. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bláhov je zásobována vodou z skupinového vodovodu Homole u Panny SK-UL.014 
vodovodem SK-UL.014.2. Zdrojem vody je prameniště a vrt Doubravice, ze kterého se čerpá 
do VDJ Doubravice – 1 x 30 m3 (535,52 / 537,40 m n. m.). Z VDJ Doubravice teče voda do 
VDJ Bláhov PK - 1 x 30 m3 (523,01 / 525,79 m n. m.). a přes spotřebiště obce Bláhov do 
VDJ Bláhov 1 x 30 m3 (523,01 / 525,79 m n. m.). 
Na vodovod je napojeno 64 % obyvatel. 36 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 
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 zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a 
Tlučeň o kapacitě 12 l/s. 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. 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 Bláhov není vybudovaná kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. 

××××× 

Do roku 2015 bezodtoké jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2020 navrhujeme 
rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.04 Byňov 
 

identifikační číslo obce  004164 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny z 06/1997 ve znění pozdějších změn, 

vypracoval ing.arch. Jiří Adamczyk – A-PROJEKT, ing.arch. Jiří Adamczyk 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Homole u Panny – Byňov leží východně od Ústí nad Labem v nadmořské 
výšce 270 – 290 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 24 objekty pro 
rodinnou rekreaci. Předpokládá se spíše mírný pokles trvale bydlících obyvatel. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rekreačními objekty. Obcí protéká Homolský 
potok. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří a zasahuje do 
ochranného pásma vodního zdroje Byňov – jímací štola. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Byňov je zásobována vodou z místního vodovodu Byňov M-UL.010. Zdrojem vody je 
VDJ Byňov – 1 x 8 m3 (285,7 / 287,7 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Byňov. 
Na vodovod je napojeno 52 % obyvatel. 48 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 
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 větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Byňov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole, od 25 % obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány 
v domovních mikročistírnách. 

××××× 

Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 
navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a septiky intenzifikovat na domovní 
mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.05 Doubravice 
 

identifikační číslo obce  004165 
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 Homole u Panny z roku 06/1997 ve znění pozdějších 

změn, vypracoval ing.arch. Jiří Adamczyk – A-PROJEKT, ing.arch. Jiří Adamczyk 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Homole u Panny – Doubravice leží východně od Ústí nad Labem 
v nadmořské výšce 500 – 540 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 4 
objekty využívanými pro rekreaci. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. Zástavba je 
soustředěná, venkovského charakteru, převážně rodinné domy. Severovýchodně od obce 
protéká ve vzdálenosti 1,5 km Luční potok. V obci se nachází rybník a koupaliště. Obec 
náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a zasahuje do ochranného pásma 
vodního zdroje Doubravice. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Doubravice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Homole u Panny 
SK-UL.014 vodovodem SK-UL.014.1. Zdrojem vody je VDJ Doubravice – 1 x 30 m3 
(535,52 / 537,40 m n. m.), do kterého se čerpá z prameniště a vrtu Doubravice. Na vodovod 
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 zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

Do roku 2015 bezodtoké jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.06 Haslice 
 

identifikační číslo obce  004166 
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. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny z roku 06/1997, vypracoval A - 

PROJEKT  –  ing.arch. J. Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Homole u Panny - Haslice leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem 
poblíž Pískové hory (504 m n. m.) a Smetunky (492 m n. m.) v CHKO České středohoří 
v nadmořské výšce 430 – 460 m n. m. Jedná se obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 5 
rekreačními objekty. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěná 
podél silnice, po okraji rozptýlená. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí 
protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Haslice nemá vodovod. Zásobování pitnou vodou je z domovních studní. 

××××× 

V současné době se zpracovává Územní plán obce Haslice, kde bude řešeno nadále 
zásobování obyvatel pitnou vodou individuálně z domovních studní.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a 
Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 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 Haslice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.  

××××× 

Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 
navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.07 Lhota pod Pannou 
 

identifikační číslo obce  004168 
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 Homole u Panny – Lhota pod Pannou z roku 06/1997, 

vypracoval A - PROJEKT  –  ing.arch. J. Adamczyk  
7. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny – Lhota pod Pannou z roku 05/2002 – 

změny č.1,2,3 vypracoval A - PROJEKT – ing.arch. J. Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lhota pod Pannou leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České 
středohoří v nadmořské výšce 330 - 370 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících 
obyvatel s 12 rekreačními objekty. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. V obci se 
nenachází ubytovací zařízení. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. Dále 
se v obci nachází požární nádrž. V obci je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Lhota 
pod Pannou. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lhota pod Pannou je zásobována vodou z místního vodovodu Lhota pod Pannou 
M-UL.012. Ze zdroje Lhota pod Pannou vrt je voda čerpána ČS Lhota pod Pannou do sběrné 
jímky prameniště Lhota pod Pannou a odtud společně odtéká do VDJ Lhota pod Pannou – 
1 x 30 m3 (361,04 / 362,75 m n. m.), do kterého zároveň přitéká voda ze zdroje Lhota pod 
Pannou prameniště. Na vodovod je napojeno 57 % obyvatel. 43 % obyvatel je pitnou vodou 
zásobeno individuálně. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je realizován přibližně na dvoutřetinový rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez 
provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lhota pod Pannou nemá kanalizační síť, odpadní vody od 95 % trvale bydlících 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole a od 5 % trvale 
bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách. 

××××× 

Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 
navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.08 Nová Ves u Pláně 
 

identifikační číslo obce  004169 
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. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny z 06/1997, vypracoval A - PROJEKT  –  

ing.arch. J. Adamczyk  
7. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny z roku 05/2002 – změny č.1,2,3 

vypracoval A - PROJEKT  –  ing.arch. J. Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nová Ves u Pláně leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České 
středohoří v nadmořské výšce 420 – 460 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících 
obyvatel s 11 rekreačními objekty. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci není ubytovací 
zařízení. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy. Obcí neprotéká žádný vodní tok, pouze ve vzdálenosti cca 1,2 km od obce protéká 
Homolský potok, který náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nová Ves u Pláně je zásobována vodou z skupinového vodovodu Homole u Panny 
SK-UL.014 vodovodem SK-UL.014.3 z rozvodné sítě obce Bláhov do VDJ Nová Ves u Pláně 
PK - 1 x 5 m3 (448,25 / 450,05 m n. m.) v současné době mimo provoz do obce. 
Na vodovod je napojeno 85 % obyvatel. Zbytek obyvatel využívá místních studní. 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 provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nová Ves u Pláně nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole a od 25 % trvale 
bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách. 

××××× 

Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 
navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.310 Homole u Panny 
  .0310.09 Suletice 
 

identifikační číslo obce  004170 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny - Suletice z roku 06/1997, vypracoval A - 

PROJEKT  –  ing.arch. J. Adamczyk  
7. Územní plán sídelního útvaru Homole u Panny - Suletice z roku 05/2002 – změny 

č.1,2,3 vypracoval A - PROJEKT  –  ing.arch. J. Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Homole u Panny - Suletice leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem 
v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 390 – 410 m n. m. Jedná se obec do 20 trvale 
bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. 
V obci se nachází ubytovací zařízení s kapacitou 8 lůžek. Zástavba je soustředěná podél 
silnice, po okraji rozptýlená. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují 
v zemědělské výrobě. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti cca 1 km od obce 
protéká Homolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. V obci je vymezeno ochranné 
pásmo vodního zdroje Suletice – prameniště a Suletice - vrt. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Suletice je zásobována vodou z místního vodovodu Suletice M-UL.011. Zdrojem vody 
je Suletice prameniště, které je gravitačně svedeno do VDJ Suletice – 1 x 30 m3 
(422,31 / 423,96 m n. m.), do kterého se čerpá ČS Suletice přes obec i vodní zdroj Suletice 
vrt. Na vodovod je napojeno 47 % obyvatel. 53 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 
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 polovičním rozsahu zástavby, bez větších provozních problémů. Do budoucna 
se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a 
Tlučeň o kapacitě 12 l/s. 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. 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 Suletice není vybudovaná kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. 

××××× 

Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 
navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.311 Chabařovice 
  .0311.01 Chabařovice 
 

identifikační číslo obce  005049 
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 Chabařovice z 03/1997 - zpracoval  Atelier Charvát, s.r.o. – Ing. Arch. 

Charvát 
8. PD k SP – Chabařovice – odkanalizování do Ústí n. L. z roku 2001, zpracovatel 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Ing. Tvrzník 
9. ISPA Podkrušnohoří - ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Chabařovice leží severozápadně od Ústí nad Labem ve východním okraji Mostecké 
pánve v nadmořské výšce 195 – 215 m n. m., městem prochází silnice č. 253 a železniční 
trať Most – Ústí nad Labem. Jedná se o obec, kde žije do 2010 trvale bydlících obyvatel a je 
zde 65 rekreačních objektů. Zástavba rodinnými a bytovými domy je ve středu obce 
soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protékají Důlní a Ždírnický potok, které náležejí do 
povodí Labe. Nacházejí se zde 2 rybníky, koupaliště a požární nádrž. Předpokládá se nárůst 
obyvatelstva o cca 330 obyvatel do r. 2015. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Chabařovice je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice 
SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.1. Větší část města je zásobována z VDJ Chabařovice. 
Do VDJ Chabařovice – 2 x 400 m3 (226,40 / 228,40 m n. m.) přitéká voda ze zdroje 
Chabařovice a z VDJ Přestanov – 1 x 150 m3 (255,50 / 259,72) se zdrojem Přestanov. Část 
města je zásobována z okresu Teplice z VDJ Maršov PK 1 x 230 m3 
(244,89 / 247,85 m n. m.) se zdrojem Maršov. Část města je zásobována z VDJ Chlumec 
AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), je možné zásobování z města Ústí nad Labem. 
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Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Město Chabařovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.003-J.N. Odpadní vody od 100 % 
trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace.  
Převážná část kanalizace byla vybudována v letech 1925 - 1935. Stoky ve středu města jsou 
převážně betonové, vejčitého profilu 500/750 a 600/900. V severozápadní části, kde je 
zástavba mladší a je tvořena rodinnými domky, je kanalizace provedena z trub betonových, 
kruhového profilu DN 300 – DN 600 mm. Ve městě se nachází 10 kanalizačních výustí. 
Do povodí sběrače D spadají ulice Přestanovská, Řezáčova, Haškova, Za Stadionem, 
Masarykova, tř.Svobody, Na Konečné, horní část ulice Smetanovy. Jižní hranici tvoří levý 
břeh toku CPP. Obsahuje následující kanalizační výusti. 
Kanalizační výusť KV1 – Jedná se o výusť v ulici Teplické, profil stoky je DN 500 - beton, 
dále DN 300 - kamenina.  
Kanalizační výusť KV2, KV3 – kanalizační stoky na levém břehu Ždírnického potoka, na levé 
a pravé straně Smetanovy ulice. Jedná se o betonové stoky o profilu DN 500 zaústěné do 
Ždírnického potoka.  
Kanalizační výusť KV4 – je situována na levém břehu zakryté části CPP v místě jeho křížení 
se Smetanovou ulicí. 
Kanalizační výusť KV5 – Jedná se o výusť z jedné nemovitosti, č.p. 567 s obchodem, kde je 
uváděno 8 ekvivalentních obyvatel. Výusť je umístěna na pravém břehu zakryté části CPP, 
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těsně před jeho výtokem do otevřeného koryta. Přepojena bude ze stávající šachty a 
napojena na počáteční šachtu gravitační části stoky D. 
 
Povodí sběrače C obsahuje ulice Teplickou, Kovářskou, Unčínskou, Křížovou, dolní část 
ulice Smetanovy, a část ulice M. Kršňákové situované na pravém břehu původního koryta 
Ždírnického potoka. Severní hranici tvoří pravý břeh CPP. 
Kanalizační výusť KV6 – je situovaná na pravém břehu Ždírnického potoka pod mostem 
v ulici M. Kršňákové. Vyúsťují do ní odpadní vody z povodí C.  
Povodí sběrače B tvoří ulice M. Kršňákové situované na levém a části pravého břehu 
původního koryta Ždírnického potoka. 
Kanalizační výusť KV7 – kanalizační stoka DN 300, kamenina, přítok do Ždírnického potoka 
z ulice M. Kršňákové z levé strany. 
Kanalizační výusť KV8 – kanalizační stoka DN 300, z ulice M.Kršňákové. Přítok z pravé 
strany. 
Kanalizační výusť KV9 – stoka v ulici M. Kršňákové, vedoucí vlevo podél Ždírníckého potoka 
po nezpevněné cestě mezi potokem a zahrádkami. Vyúsťuje ve vzdálenosti cca 135,0 m od 
křižovatky. 
Povodí sběrače A tvoří historické centrum města. Zahrnuje Husovo nám., náměstí 9.května 
a ulice Nádražní, V Aleji, U Haly, Radniční, Libušina, Bednářská a část ulice M. Kršňákové. 
Sběrač A je na východním okraji města u bývalé Černoújezdské ulice ukončen a odpadní 
vody jsou pravostraně vyústěny do Ždírnického potoka.  
Touto kanalizační výustí KV10 jsou vypouštěny odpadní vody v množství cca 44 000 m3 za 
rok, což představuje cca 45% produkovaných odpadních vod na území města.  
Odpadní vody jsou po předčištění v různých typech septiků vypouštěny do veřejné 
kanalizace – 100 % obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Chabařovic, byla zařazena do 
projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.  
 
Územní plán města předpokládá zrušení výusti KV 10 a vybudování kanalizačního sběrače, 
vedeného podél Ždírnického potoka do Předlic, kde dojde k napojení na kanalizační systém 
města Ústí nad Labem.  
Předmětem projektu je výstavba kanalizačního sběrače odvádějícího odpadní vody z města 
Chabařovic do kanalizační sítě města Ústí nad Labem. Tyto vody budou čištěny na městské 
čistírně odpadních vod v Neštěmicích. Sběrač bude zaústěn do stávající kanalizace 
v městské části Předlice a odváděn stokovou sítí (stoka „Z“, čerpací stanice ČS „Z“, sběrač 
„Y“) na ČOV.  
Realizací stavby dojde k odvedení odpadních vod z města Chabařovic. Dojde ke zrušení 
kanalizačních výustí KV1, KV2, KV3, KV5 a KV8 a k odstranění znečištění v recipientech. 
Zbývající kanalizační výusti (KV4, KV6, KV7, KV9 a KV10) budou sloužit pro odlehčení 
deštových vod. Těmito recipienty jsou původní koryto Ždírnického potoka a potok nazvaný 
CPP (centrální přeložka potoků) vybudovaný v rámci odvádění důlních vod z lomu 
Chabařovice. Vypouštěné odpadní vody, zejména v centru obce, kde je v původním korytě 
Ždírnického potoka průtok omezen na hygienické minimum 30 l/s, způsobují zejména 
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v letním období nežádoucí zápach a zhoršují životní prostředí. Voda v potoce je viditelně 
znečištěna a tím také trpí vzhled koryta.  
 
Projektované kapacity: 
DN 500 – 589 m, DN 300 – 2866 m, DN 200 – 505 m, DN 150 – 175 m, DN 50 – 10 m, 
4 x ČS Q = 15 l/s, Vodovod  DN 150 – 20 m. 
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 CZ042.3510.4214.311 Chabařovice 
  .0311.02 Roudníky 
 

identifikační číslo obce  014183 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán obce Chabařovice z 03/1997 - zpracoval  Atelier Charvát, s.r.o. – Ing. Arch. 

Charvát 
8. Pasportizace výustí Ústí nad Labem z 03/2003, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Chabařovice – Roudníky leží západně od Ústí nad Labem v nadmořské 
výšce 155 – 190 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 230 trvale bydlících obyvatel a je zde  
25 rekreačních objektů. Zástavba rodinnými domy je soustředěná podél místních 
komunikací. Obcí protéká Modlanský potok, který náleží do povodí Labe. Předpokládá se 
mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Roudníky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Roudníky OP-SK-UL.003. 
Voda přitéká z okresu Teplice z VDJ Modlany – Roudníky – 1 x 150 m3  
(264,42 / 267,92 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice – Doubravka II. 
zásobovaného z vodárenské soustavy severní Čechy – Fláje. Na vodovod je napojeno 46 % 
obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Rozšíření vodovodu do dalších částí obce a připojení 
dalších obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Roudníky má jednotnou kanalizační síť K-UL.004-J.N. Odpadní vody od 75 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace a od 25 % jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.  
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

V letech 2004 - 2005 je připravena k zahájení akce dostavba kanalizace a napojení na ČOV 
Modlany o kapacitách 1 x ČS a výtlaku DN 100 v délce 2000 m. 
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 CZ042.3510.4214.312 Chlumec 
  .0312.01 Chlumec 
 

identifikační číslo obce  005179 
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 Chlumec, který řeší celé katastrální území, vypracoval 

Ateliér  Charvát s.r.o. v roce 07/1997 – je provedena 1 změna 
8. Studie Chlumec – odvedení odpadních vod, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

ÚR – 06/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chlumec leží severně od Ústí nad Labem, na úpatí Krušných hor, v nadmořské výšce 
220 – 280 m n. m. Jedná se o obec do 3 670 trvale bydlících obyvatel s 347 rekreačními 
objekty, v obci jsou objekty s ubytovací kapacitou 45 lůžek. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna rodinnými a panelovými domy. Obcí protéká Ždírnický potok, který náleží do 
povodí Ohře, v obci se nenachází požární nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma 
vodního zdroje Chlumec. Předpokládá se velký nárůst trvale žijících obyvatel a nárůst 
rekreačních objektů. V obci nejsou pracovní příležitosti  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chlumec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 
vodovodem SK-UL.020.4. Zdrojem vody je VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 
m n. m.), ze kterého se čerpá pomocí ČS Chlumec do VDJ Chlumec Horka – 2 x 150 m3 
(284,00 / 287,30 m n. m.) a do VDJ Chlumec nový – 2 x 750 m3 (305,70 / 310,70 m n. m.) 
Do VDJ Chlumec AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Do VDJ Chlumec nový je svedena voda 
z prameniště Chlumec. Dále je možno zásobovat obec Chlumec z vodárenského systému 
města Ústí nad Labem z VDJ Střížovická Hora. Obec Chlumec je rozdělena na dvě tlaková 
pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
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Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším 
únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. 
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. 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 Chlumec má splaškovou kanalizaci K-UL.005.1-S.C ukončenou ČOV Chlumec a 
z části jednotnou kanalizaci, která likviduje odpadní vody od 82 % trvale bydlících obyvatel. 
Od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody předčištěny v septicích s odtokem do 
vodoteče a od 8 % v septicích se vsakováním. 
Majitelem ČOV a kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Mechanicko – biologická ČOV, nízko-zatěžované, s třemi oxidačními příkopy a se 4 
dosazovacími nádržemi typu Dortmund. Je tvořena linkou hrubého předčištění Fontana R, 
které sestává ze samočistících česlí, lisu na shrabky, lapáku písku s provzdušňováním a 
lapáku tuků. Navazující technologii čištění tvoří stabilizační nádrže s doplňkovou aerací. 
Kalové hospodářství je tvořeno kalojemem užitného objemu 100 m3 a 10 ks kalových polí. 
Recipientem je Ždírnický potok.  
Projektované parametry: 
Q   =  17,70  l/s 
Qroční   = 559 545 m3/rok 
BSK5 přítok  = 167  mg/l 
BSK5 přítok  = 93,22  t/rok 
NL přítok  = 277,23 mg/l 
NL přítok  = 154,75 t/rok 
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BSK5 odtok  = 16,70  mg/l 
BSK5 odtok  = 9,32  t/rok 
NL  odtok  = 19,89  mg/l 
NL  odtok  = 11,10  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 2861 
Qroční   = 259 545  m3/r   
Qdenní   = 711,02  m3/d 
Q   = 8,23   l/s 
BSK5 prům.  = 241,40  mg/l  4,6 mg/l 
BSK5   = 62,65  t/rok  1,19 t/rok 
CHSK prům.  = 490,90  mg/l  26 mg/l 
CHSK   = 127,41  t/rok  6,75 t/rok 
NL prům.  = 244,30  mg/l  6 mg/l 
NL   = 63,41  t/rok  1,56 t/rok 
N-NH4   = 2,17  mg/l     
N-NH4   = 0,56  t/rok 
P celk.   = 7,85  mg/l  5,36 mg/l 
P max.   = 2,04  t/rok  1,38 t/rok 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 1.12.2003 pod č.j.: OŽP 4161/131/J-
830/03/Ko. Platnost rozhodnutí je do 12.2006 
 
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 
50 - 15 - 22 - 7 - - - - - 

××××× 

Je zpracovaná variantní studie, která řeší převedení odpadních vod z Chlumce do 
kanalizačního systému ČOV Ústí nad Labem  a přepojení stávajících septiků do kanalizyce. 
Jako nejvýhodnější se nabízí varianta gravitační stoka DN 300 délky 3,0 km podél 
komunikace Chlumec – Chabařovice. Trasa dále pokračuje podél východního okraje 
Chabařovic ke Ždírnickému potoku, dále souběžně s levým břehem potoka do blízkosti 
čerpací stanice „E“, která se nachází na pravém břehu potoka. Zde je na zváženou 
pokračovat v gravitační části DN 300 v délce 790,0 m a provést napojení stoky za výtlak OV 
z Chabařovic, na gravitační část. Možná je také varianta vybudování vlastní ČS a 
přečerpávání OV na pravý břeh potoka, na přítok do ČS „E“.  
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 CZ042.3510.4214.312 Chlumec 
  .0312.02 Český Újezd 
 

identifikační číslo obce  002327 
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 Chlumec, který řeší celé katastrální území, vypracoval 

Ateliér  Charvát s.r.o. v roce 07/1997 – je provedena 1 změna 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Český Újezd leží na úpatí Krušných hor, severovýchodně od Ústí nad Labem, severně 
od Chlumce. Trvale zde žije do 70 obyvatel, je zde 51 rekreačních objektů a 70 lůžek k 
rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v 
nadmořské výšce 185 - 205 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Podhorský 
potok. Svým územím Český Újezd nezasahuje do chráněné oblasti ani do ochranného 
pásma. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale počítá se s nárůstem počtu obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Český Újezd je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 
vodovodem SK-UL.020.5. Zdrojem vody je VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 
m n. m.), z kterého teče přes obec Český Újezd do VDJ Český Újezd – 1 x 30 m3 
(213,30 / 215,30 m n. m.). Do VDJ Chlumec AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Obec je 
možné zásobovat vodou z VDJ Pod lanovkou – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.), ale ten 
je v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 45 % obyvatel. 55 % obyvatel je 
pitnou vodou zásobeno 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. Do budoucna se 
plánuje napojení dalších obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. 
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. 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 nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 50 % trvale bydlících obyvatel 
předčištěny v septicích se vsakováním a od 50 % akumulovány v bezodtokých jímkách 
vyvážených na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a septiky intenzifikovat 
na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.312 Chlumec 
  .0312.03 Stradov 
 

identifikační číslo obce  015581 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Chlumec, který řeší celé katastrální území, vypracoval 

Ateliér  Charvát s.r.o. v roce 07/1997 – je provedena 1 změna 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stradov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, jižně od Chlumce, 
v nadmořské výšce 225 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel s 41 
rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. 
Obcí protéká Stradovský potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází požární 
nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Stradov. Počet trvale žijících 
obyvatel bude stoupat, bude i mírný nárůst rekreačních objektů. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stradov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 
vodovodem SK-UL.021.3. Zdrojem vody je VDJ Stradov – 1 x 50 m3 
(253,81 / 256,47 m n. m.), do kterého přitéká prameniště Stradov a zároveň je obec 
zásobována z VDJ Přestanov – 150 m3 (255,50 / 259,72 m n. m.). Na vodovod je napojeno 
70 % obyvatel. 30 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 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 zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. 
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. 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 Stradov má splaškovou kanalizaci, na kterou je napojeno 68 % trvale žijících obyvatel. 
Splašková kanalizace je zaústěna na ČSOV – Stradov, odkud jsou odpadní vody 
přečerpávány na ČOV Chlumec, ze které jsou odpadní vody zaústěny do vodoteče. 
Odpadní vody od 32 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a 
vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská 
společnost a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu zástavby s provozními problémy. Dochází k natékání 
balastních vod do kanalizace a tím jsou provozní problémy s ČSOV, která nestačí čerpat a 
dochází k úniku odpadních vod do přilehlých pozemků a komunikací. Nutno provést 
rekonstrukci ČSOV a kanalizačního systému. Na kanalizaci do roku 2015 napojit odpadní 
vody od všech obyvatel. 
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 CZ042.3510.4214.312 Chlumec 
  .0312.04 Střížovice 
 

identifikační číslo obce  002328 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Střížovice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v jeho blízkém okolí v nadmořské 
výšce 270 – 385 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 41 rekreačními 
objekty.  
Obec je bez vodoteče. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel a rekreačních zařízení. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Střížovice je zásobována vodou z místního vodovodu Střížovice OF-M-UL.036. 
Zdrojem vody je přívodní řad DN 700 z AK Malhostice vodárenské soustavy Fláje. Na 
vodovod je napojeno 21 % obyvatel. 79 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 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 větších provozních problémů.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. 
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. 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 Střížovice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících 
obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním, od 45 % v septicích s odtokem do 
vodoteče.a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad 
Labem. 

××××× 

U nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci 
stávajících bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.312 Chlumec 
  .0312.05 Žandov 
 

identifikační číslo obce  019449 
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 Chlumec, který řeší celé katastrální území, vypracoval 

Ateliér  Charvát s.r.o. v roce 07/1997 – je provedena 1 změna 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žandov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, severně od Chlumce 
v nadmořské výšce 260 – 320 m n. m. Jedná se o obec do 240 trvale bydlících obyvatel s 48 
rekreačními objekty, v obci jsou objekty s ubytovací kapacitou 87 lůžek.  
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy.  
Obcí protéká Ždírecký potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází 2 požární 
nádrže. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Žandov. Počet trvale žijících 
obyvatel a rekreačních objektů bude stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žandov je zásobována vodou z místního vodovodu Žandov M-UL.019. Zdrojem vody je 
prameniště Žandov, které přitéká do VDJ Žandov u Chlumce – 1 x 50 m3 
(319,11 / 321,55 m n. m.). Připravuje se rekonstrukce výtlaku z VDJ Chlumec AKU do VDJ 
Stradov. 
Na vodovod je napojeno 88 % obyvatel. 12 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 
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, do budoucna se 
uvažuje s postupnou dostavbou vodovodů pro rozvojová území. Vzhledem k vyšším únikům 
navrhujeme postupnou rekonstrukci. Vodní zdroj je na hranici své kapacity. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. 
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. 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 Žandov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících obyvatel 
předčištěny v septicích se vsakováním, od 45 % v septicích s odtokem do dešťové 
kanalizace a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad 
Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2016 vybudovat 
splaškovou kanalizaci napojenou na kanalizační síť obce Chlumec s ČOV Chlumec. 



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 

 

 CZ042.3510.4214.313 Chuderov 
  .0313.01 Chuderov 
 

identifikační číslo obce  005473 
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. Teplice – 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chuderov– zpracovatel projekční kancelář TERRPLAN, Ing. arch. B. Kolářová  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chuderov leží severně od města Ústí nad Labem v jeho blízkém okolí v údolí 
Chuderovského potoka. Obec se nachází v nadmořské výšce 335 – 400 m n. m a žije zde 
trvale do 400 obyvatel a přibližně 50 rekreantů v chatách. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a spadá do CHKO 
České Středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel výrazněji stoupat, 
počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze předpokládat rozvoj výstavby 
rodinných domků. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chuderov je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.16. Zdrojem vody je VDJ Chuderov – nový – 2 x 100 m3 
(406,70 / 410,00 m n. m.) a VDJ Chuderov – starý – 1 x 50 m3 (398,00 / 401,00 m n. m), 
které jsou zásobovány z VDJ Radešín PK – 20 m3 (489,50 / 493,00 m n. m.). Část obce je 
možno také zásobit z tlakového pásma Ústí nad Labem VII., které je zásobováno přes VDJ 
Chuderov – město – 2 x 650 m3 (405,00 / 410,00 m n. m.).  
Část obce Sovolusky je zásobena vodovodem SK-UL.023.15 z VDJ Sovolusky – 1 x 30 m3 
(504,99 / 507,00 m n. m.). Část obce Neznabohy je zásobena vodovodem SK-UL.023.12 
z VDJ Neznabohy PK – 1 x 10 m3 (428,00 / 430,00 m n. m.). Část obce Mlýniště je zásobena 
vodovodem M-UL.034 z VDJ Mlýniště – 1 x 4 m3 (321,40 / 323,40 m n. m.). Na vodovod je 
napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chuderov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 50 % v septicích s odtokem do vodoteče a 
12 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokých jímkách a vyváží je na ČOV Ústí nad 
Labem. 13 % obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do vodoteče. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
rekonstruovat stávající bezodtokové jímky a septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.313 Chuderov 
  .0313.02 Chuderovec 
 

identifikační číslo obce  005474 
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. Teplice – 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chuderov – zpracovatel projekční kancelář TERRPLAN, Ing. arch. B. Kolářová  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chuderovec leží severně od Ústí nad Labem, severozápadně od obce Chuderov. 
Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí neprotéká žádný vodní tok, 
nejbližším recipientem je Chuderovský potok. Obec se nachází v nadmořské výšce 
430 - 470 m n. m. a žije zde trvale do 50 obyvatel a přibližně 20 rekreantů v chalupách a 90 
rekreantů v chatách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena rodinnými 
domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících 
obyvatel stoupat, počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze předpokládat 
rozvoj výstavby rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chuderovec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK-UL.023.17. Zdrojem vody je VDJ Chuderovec – 2 x 100 m3 
(476,00 / 480,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Radešín PK – 20 m3 
(489,50 / 493,00 m n. m.) Na vodovod je napojeno 11 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích se vsakováním, od 40% v septicích s odtokem do vodoteče a 10 % 
obyvatel akumuluje odpadní vodu v bezodtokých jímkách a vyváží ji na ČOV Ústí nad 
Labem. 8 % obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do dešťové kanalizace a 2 % do 
vodoteče. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.313 Chuderov 
  .0313.03 Libov 
 

identifikační číslo obce  008454 
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. Teplice – 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chuderov – zpracovatel projekční kancelář TERRPLAN, Ing. arch. B. Kolářová  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libov leží severně od Ústí nad Labem, severovýchodně od obce Chuderov, v údolí 
Neštěmického potoka. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a do 
ochranného pásma vodního zdroje Neštěmice. Libov se nachází v nadmořské výšce 410 –
 430 m n. m. a žije zde trvale 25 obyvatel a přibližně 8 rekreantů v chatách. Zástavba je 
soustředěná, tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů 
bude počet trvale bydlících obyvatel nevýrazně stoupat, počet rekreantů bude mírně 
narůstat. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libov je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem 
SK–UL.023.14. Zdrojem vody je přívodní řad DN 150 z VDJ Radešín – 2 x 100 m3 
(461,70 / 465,0 m n. m.) do VDJ Libov PK – 1 x 2 m3 (388,13 / 389,13 m n. m.). Na řadu je 
odbočka do obce Libov. Na vodovod je napojeno 4 % obyvatel, 96 % obyvatel jsou pitnou 
vodou zásobeny 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 pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, 
Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Libov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 100 % trvale 
bydlících obyvatel v septicích se vsakováním.  

××××× 

Do roku 2015 vybudovat u nových objektů domovní mikročistírny. Po roce 2015 stávající 
septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny. 



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 

 

 CZ042.3510.4214.313 Chuderov 
  .0313.04 Lipová 
 

identifikační číslo obce  008455 
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. Teplice – 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chuderov – zpracovatel projekční kancelář TERRPLAN, Ing. arch. B. Kolářová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lipová leží severně od obce Chuderov, nedaleko města Ústí nad Labem v CHKO 
České středohoří. Obcí protéká Lužecký potok. Lipová se nachází v nadmořské výšce cca 
440 m n. m. a žije zde trvale 135 obyvatel a přibližně 6 rekreantů v chatách. Zástavba je 
soustředěná podél hlavní silnice, je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí 
Labe. Dle předpokladů dojde k částečnému snížení počtu trvale bydlících obyvatel, u počtu 
rekreantů se předpokládá velmi mírný nárůst. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lipová je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.11 Zdrojem vody je VDJ Lipová pod Blanskem – 2 x 100 m3 
(486,30 / 489,50 m n. m.), který je zásobován z VDJ Tisá PK. Na vodovod je napojeno 43 % 
obyvatel. 57 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 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. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lipová nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 62,5 % trvale 
bydlících obyvatel v septicích se vsakováním a od 37,5 % jsou likvidovány v domovních 
mikročistírnách.  

××××× 

Po roce 2015 stávající septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.313 Chuderov 
  .0313.05 Radešín 
 

identifikační číslo obce  008456 
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. Teplice – 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chuderov – zpracovatel projekční kancelář TERRPLAN, Ing. arch. B. Kolářová  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Radešín leží severně od obce Chuderov, nedaleko města Ústí nad Labem v CHKO 
České středohoří. V obci neprotéká žádný vodní tok, nejbližším recipientem je Neštěmický 
potok vzdálený cca 0,3 km, v obci se nachází požární nádrž. Radešín se nachází 
v nadmořské výšce 420 – 475 m n. m. a žije zde trvale 53 obyvatel a přibližně 16 rekreantů 
v chalupách a chatách. Zástavba je soustředěna podél hlavní silnice, je tvořena rodinnými 
domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících 
obyvatel mírně stoupat, počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze 
předpokládat mírný rozvoj výstavby rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radešín je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.13. Zdrojem vody je VDJ Radešín – 2 x 100 m3 
(461,70 / 465,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Tisá PK. Na vodovod je napojeno 
v současné době 28 % obyvatel. 72 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 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. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Radešín nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 81 % trvale 
bydlících obyvatel v septicích se vsakováním a od 18 % jsou akumulovány v bezodtokých 
jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 stávající 
septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.313 Chuderov 
  .0313.06 Žežice 
 

identifikační číslo obce  005477 
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. Teplice – 

statistické výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. ÚPN SÚ Chuderov – zpracovatel projekční kancelář TERRPLAN, Ing. arch. B. Kolářová  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žežice leží severovýchodně od obce Chuderov, nedaleko Ústí nad Labem. Obcí 
protéká Pekelský potok, významným okolním recipientem je Labe vzdálené asi 2,7 km. Obec 
se nachází v nadmořské výšce 350 – 400 m n. m. a žije zde trvale do 90 obyvatel a přibližně 
125 rekreantů v chalupách a chatách. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České Středohoří, do ochranného pásma 
vodního zdroje Žežice. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žežice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.18. Zdrojem vody je VDJ Žežice – 1 x 50 m3 (389,94 / 391,54 m n. 
m.), který je zásobován z  Žežice PK – 1 x 2 m3 (412,60 / 413,00 m n. m.). Na vodovod je 
napojeno v současné době 75 % obyvatel. 25 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno 
individuálně. 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. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žežice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 100 % trvale 
bydlících obyvatel v septicích se vsakováním. 

××××× 

Do roku 2015 vybudovat u nových objektů domovní mikročistírny. Po roce 2015 stávající 
septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.314 Libouchec 
  .0314.01 Libouchec 
 

identifikační číslo obce  008341 
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, Libouchec 05/1999 (schváleno) – Ing. arch. Jiří Adamczyk, A – projekt, 

zpracovatel Ing. arch. Jiří Adamczyk  
8. Projekt Kanalizace Libouchec z roku 1992 – 19994, zpracovatel GON s.r.o. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libouchec leží severně od Ústí nad Labem a v délce 6 km se přimyká k toku 
Jílovského potoka v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 290 - 400 m n. m. Jedná se o 
obec v CHKO Labské pískovce, kde žije do 1690 trvale bydlících obyvatel a je zde 38 
rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná podél údolní komunikace a Jílovského potoku. 
Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a 
v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do 
ochranného pásna vodního zdroje prameniště Libouchec pod skalou a prameniště Knínice. 
Počet trvale žijících obyvatel bude výrazně stoupat. Do budoucna lze předpokládat výrazný 
rozvoj – výstavba 40 RD. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libouchec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.3. Zdrojem vody jsou VDJ Libouchec-Pašerák – 1 x 30 m3 
(505,68 / 507,58 m n. m.), a VDJ Libouchec – 2 x 150 m3 (396,16 / 399,27 m n. m.). VDJ 
Libouchec-Pašerák je zásobován z prameniště Knínice a z VDJ Tisá PK. VDJ Libouchec je 
zásobován z VDJ Libouchec horní. Přetoky z VDJ Libouchec-Pašerák tečou do VDJ 
Libouchec. Část obce je přímo zásobována z prameniště Pod skálou. V případě nedostatku 
vody v obci se připouští voda z řadu DN 300 VDJ Libouchec horní PK – Strážky PK a z Tisá 
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PK. Obec je rozdělena na tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. 2 % 
obyvatel jsou pitnou vodou zásobena individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je bez větších provozních problémů. V budoucnu se počítá s postupnou 
rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V roce 1995 byla vybudována nová splašková kanalizace K-UL.006-S.C a nová ČOV. 
Na kanalizaci je napojeno 35 % obyvatel, 63 % obyvatel předčišťuje odpadní vody 
v septicích s odtokem do vodoteče a zbývající 2 % obyvatel odvádí vyčištěné vody 
z domovních mikročistíren do recipientu. Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Vlastníkem ČOV je obec Libouchec a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 21.4.2004 pod č.j.: OŽP 4151,1663/100,131/J-
210/03,04/Ši  
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 
70 - 15 - 25 - 15 - - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 12.2012 
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Mechanicko – biologická ČOV typu kombiblok s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s 
turbínami Sigma Gigant, 4 x dosazovací nádrž Dortmundského typu, kalojem 150 m3. 
Mechanické předčištění je tvořeno ručně stíranými česlemi. Způsob odvodnění kalu - 14 ks 
kalových polí. Recipientem je Jílovský potok. 
 
Projektované parametry: 
Počet EO  = 2632 
Q   =  7,75  l/s 
Qroční   = 244 500 m3/rok 
BSK5 přítok  = 285,82 mg/l 
BSK5 přítok  = 57,66  t/rok 
BSK5 odtok  = 20,61  mg/l 
BSK5 odtok  = 5,04  t/rok 
NL  odtok  = 25,36  mg/l 
NL  odtok  = 6,2  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 2 066,08 
Qroční   = 123 626 m3/r   
Qdenní   = 338,7  m3/d 
Q   = 3,92   l/s 
BSK5 prům.  = 366  mg/l  6,8 mg/l 
BSK5   = 45,25  t/rok  0,84 t/rok 
CHSK prům.  = 760  mg/l  35,9 mg/l 
CHSK   = 93,96  t/rok  4,44 t/rok 
NL prům.  = 270  mg/l  10,1 mg/l 
NL   = 33,38  t/rok  1,25 t/rok 
N-NH4   = 31,20  mg/l  8 mg/l   
N-NH4   = 3,857  t/rok  0,99 t/rok 
P celk.   = 4,66  mg/l  2,65 mg/l 
P max.   = 0,58  t/rok  0,33 t/rok 
 
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je 
dešťová kanalizace. 

××××× 

Výstavba kanalizace KT DN 300 v délce 1500 s napojením na ČOV. Septiky přepojit na 
kanalizaci. 



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

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

 

 CZ042.3510.4214.314 Libouchec 
  .0314.02 Čermná 
 

identifikační číslo obce  008339 
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, Libouchec 05/1999 (schváleno) – Ing. arch. Jiří Adamczyk, A –projekt, 

zpracovatel Ing. arch. Jiří Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Čermná leží severně od Ústí nad Labem a přimyká se k toku Červeného potoka v 
zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 380 – 430 m n. m. Jedná se o obec v CHKO České 
středohoří, kde žije do 60 trvale bydlících obyvatel a je zde 24 rekreačních objektů. Zástavba 
je soustředěná podél komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé 
pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do 
povodí Labe a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst 
počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Čermná je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.10. Zdrojem vody je VDJ Čermná – 2 x 50 m3 
(441,06 / 445,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Čermná PK – 1 x 3 m3 
(469,00 / 470,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 39 % obyvatel. 65 % obyvatel je pitnou 
vodou zásobeno individuálně. 
Majitelem vodárenského zařízení je obec Libouchec a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Čermná nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100% trvale 
bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.314 Libouchec 
  .0314.03 Knínice 
 

identifikační číslo obce  019515 
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, Libouchec 05/1999 (schváleno) – Ing. arch. Jiří Adamczyk, A –projekt, 

zpracovatel Ing. arch. Jiří Adamczyk   
7. Investiční záměr na akci „Libouchec – Knínice, náhradní zdroj“, Severočeské vodovody 

a kanalizace, a.s., útvar rozvoje, 2004  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Knínice leží severně od Ústí nad Labem v prameništi bezejmenného potoka, který se 
vlévá do Klíšského potoka, v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 450 – 520 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije do 30 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. 
Zástavba je soustředěná podél komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce 
náleží do povodí Labe a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Knínice. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Knínice je zásobována z místního vodovodu Knínice M-UL.022. Zdrojem vody je VDJ 
Knínice – 1 x 30 m3 (535,62 / 537,00 m n. m), který je zásobován z prameniště Knínice. Na 
vodovod je napojeno 55 % obyvatel. 45 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou individuálně. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Vodní zdroj nevyhovuje svou kvalitou požadavkům pro používání pitné vody. 

××××× 
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V roce 2005 se předpokládá zahájení stavby akce „Libouchec – Knínice, náhradní zdroj 
vody“. Navržené řešení je využití vodního zdroje Malé Chvojno, odkud se navrhuje gravitační 
přívodní řad PE DN 50 v délce 670 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Knínice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale 
bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.314 Libouchec 
  .0314.04 Žďárek 
 

identifikační číslo obce 019517 
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. ÚPN SÚ, Libouchec 05/1999 (schváleno) – Ing. arch. Jiří Adamczyk, A –projekt, 

zpracovatel Ing. arch. Jiří Adamczyk   

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žďárek leží severně od Ústí nad Labem v blízkosti Klíšského potoka, v zemědělské 
oblasti, v nadmořské výšce 395 – 405 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 15 trvale 
bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Zástavba je soustředěná podél 
komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské 
výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel a výstavba obchodně průmyslové zóny Žďárek. 
V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žďárek je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.20. Zdrojem vody je přívodní řad z VDJ Libouchec horní PK – 
1 x 100 m3 (438,40 / 442,40 m n. m.), ze kterého se přes VDJ Žďárek AT stanice – 
1 x 100 m3 (404,90 / 407,40 m n. m.) čerpá do obce. Na vodovod je napojeno 55 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je obec Libouchec a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žďárek nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale 
bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.315 Malé Březno 
  .0315.01 Malé Březno 
 

identifikační číslo obce 009048 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Malé Březno - vypracoval Ing. Arch. Jiří Adamczyk – A -

PROJEKT, schváleno 07/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malé Březno leží východním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 
135 – 200 m n. m. Jedná se o obec do 390 trvale bydlících obyvatel a s 69 rekreačními 
objekty. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká významný vodní tok 
Labe. Území spadá do povodí řeky Labe. Celé zájmové území spadá do CHKO České 
Středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat, spolu s mírným nárůstem 
rekreantů. Předpokládá se výstavba 1 RD a rozšíření o dalších 9 chat nebo chalup. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malé Březno je zásobena z místního vodovodu Malé Březno M-UL.017, který vznikal 
postupně od počátku 20. století. Zdrojem vody je prameniště Malé Březno - vrtaná studna 
hloubky 20 m s vydatností 3 l/s, z kterého se pomocí ČS Malé Březno čerpá voda do VDJ 
Malé Březno – 1 x 50 m3 (187,25 / 189,50 m n. m). Na vodovod je připojeno 98 % obyvatel. 
2 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou individuálně. 
Vlastníkem vodovodu je obec Malé Březno, provozovatelem - Choura Velké Březno.  

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Malé Březno je stávající jednotná kanalizační síť K-UL.029-J.N, která je bez čištění 
zaústěna do recipientu Luční potok. Jedná se o 4 úseky stok DN 300, 400 a 500. 100 % 
obyvatel je napojených na septiky s přepadem do kanalizace. 
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Malé Březno. 

××××× 

Dle územního plánu měla být jedna centrální ČOV pro celou obec. Z pozemkových důvodů 
bylo rozhodnuto, že stávající úseky kanalizace budou ukončeny ve 4 ČOV Malé Březno. 
ČOV pro: 2 x   50 EO 

1 x 100 EO 
1 x 150 EO  - nutná realizace kanalizace DN 600, která propojí dvě stávající 
výusti. 

Dále byl proveden nákup 50 ks domovních ČOV. Cílem obce je realizovat čištění v termínu 
rozhodnutí na vypouštění odpadních vod, tj. do 31.12.2004. 
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 CZ042.3510.4214.315 Malé Březno 
  .0315.02 Leština 
 

identifikační číslo obce 009046 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Malé Březno - vypracoval Ing. Arch. Jiří Adamczyk – A -

PROJEKT, schváleno 06/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Leština leží jihovýchodním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 
200 - 230 m n. m. Jedná se o obec s cca 130 trvale bydlícími obyvateli a s 29 rekreačními 
objekty. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně 
rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO České Středohoří. Obcí protéká Luční 
potok. Na severozápadě 2,5 km od obce se nachází významný recipient Labe. Zájmové 
území náleží do povodí řeky Labe. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci velmi mírně 
stoupat, spolu s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 2 RD a rozšíření 
individuální rekreace o další 3 rekreační chaty nebo chalupy. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Leština je zásobena z místního vodovodu Leština M-UL.016. Zdrojem vody je 
prameniště Leština – jímací zářezy, z kterého přitéká voda do VDJ Leština – 1 x 30 m3 + 
1 x 7 m3 (222,16 / 224,31 m n. m). Na vodovod je připojeno 96 % obyvatel. 4 % obyvatel je 
pitnou vodou zásobeno individuálně. Vlastníkem vodovodu je obec Malé Březno, 
provozovatelem - Choura Velké Březno.  

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Leština nemá kanalizační systém, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 30 % v septicích s odtokem do 
vodoteče a od 10 % v septicích se vsakováním.  
V části obce je dešťová kanalizace v délce cca 450 m. 

××××× 

V ÚPSÚ je navržena komunální ČOV a nová splašková kanalizace v délce cca 1800 m.  
Obec hodlá řešit čištění odpadních vod nákupem 40 ks domovních ČOV, což promítne do 
změny územního plánu. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.01 Malečov 
 

identifikační číslo obce 009069 
kód obce    00001 

Změna 2015 je vyznačena modře kurzívou 
Doplnění 2015 je vyznačeno oranžově kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru Malečov,  zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk, A-Projekt, 

z roku 1996, doplněný 1. změnou z r. 2000, 2. změnou z r. 2003 a v současné době 
probíhá změna č. 3 

6. Projektová dokumentace pro stavební povolení „Malečov – intenzifikace a rozšíření 
ČOV“, zpracované v říjnu 2012 společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., 
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Petr Plichta, ČKAIT 0401243. 

7. Návrh na změnu PRVKÚK a Technicko-ekonomické posouzení vodohospodářské 
investice z listopadu 2014, obojí zpracované společností PROVOD - inženýrská 
společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malečov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 480 – 545 m n. m. 
Jedná se o obec do 290 trvale bydlících obyvatel se 3 objekty využívanými k rodinné 
rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná. Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká 
Suchý a Olešnický potok, v místě je rybník a požární nádrž. Území obce zasahuje do CHKO 
České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Pohoří a Malečov. Předpokládá se 
mírný nárůst počtu obyvatel v souvislosti s výstavbou cca 20 rodinných domů. Rozvoj obce 
se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 
 
V obci trvale bydlí 431 obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malečov je zásobována ze skupinového vodovodu Malečov SK–UL.046 vodovodem 
SK–UL.046.1. Zdrojem vody je VDJ Malečov – 2 x 100 m3 (544,05 / 547,35 m n. m.), do 
kterého se čerpá voda z prameniště Pohoří. Do VDJ Malečov se zároveň čerpá pomocí ČS 
Horní Zálezly z vrtu Malečov Ma-1. 
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Malečov má splaškovou kanalizační síť K-UL.007-S.C ukončenou ČOV Malečov, na 
které se likvidují odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Kanalizace byla 
vybudována v roce 1975 a je DN 250, 300 a 350. V obci je i dešťová kanalizace 
z betonových trub DN 300. 
Majitelem a provozovatelem ČOV a kanalizace je obec Malečov. 
 
ČOV je navržena pro 270 EO a byla dokončena v roce 1992. ČOV byla zkolaudovaná 
12/1994. ČOV je mechanicko - biologická, povolení k vypouštění odpadních vod ze 
26.11.2003 pro BSK 0,64 t/rok, NL 0,91 t/rok. Kapacita ČOV Qprům = 0,78 l/s, Qmax = 13 l/s.  
 
Množství odpadních vod  
Průměrný denní přítok Qd Qd 67,5 m3/d 0,8 l/s 
Max. denní přítok Qm 101,3 m3/d 1,2 l/s 
Max. hodinový přítok Qh 19,5 m3/d 5,4 l/s 
 
Znečištění odpadních vod 
a) Přítok na ČOV BSK5 16,2 kg/d 240,0 mg/l, 
 NL 24,3 kg/d 360 mg/l 
b) Odtok ze štěrbinové nádrže    
 BSK5 9,7 kg/d 144,0 mg/l 
 NL 14,6 kg/d 216,0 mg/l 
c) Odtok z biologického filtru    
 BSK5 1,5 kg/l 21,6 mg/l 
 NL 4,4 kg/d 64,8 mg/l 
d) Odtok z biologického rybníka    
 BSK5 1,0 kg/d 14,0 mg/l 
 NL 2,6 kg/d 38,9 mg/l 
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Přiváděné odpadní vody jsou ve stávající štěrbinové nádrži podrobeny mechanickému 
usazování. Zachycené hmoty klesají do vyhnívacího prostoru. Vznikající kalový plyn uniká 
hladinou volně do vzduchu.  
Vody předčištěné ve štěrbinové nádrži jsou vedeny na biologický filtr s náplní z plastických 
hmot. 
Ke konečnému dočištění odpadních vod pak dojde ve stávajícím rybníku, odkud pak odtékají 
do vodoteče - Olešnického potoka.  
Přebytečný kal ze štěrbinové nádrže bude vyvážen ke kompostování.  
 
Štěrbinová nádrž 
Štěrbinová nádrž byla vybudována v rámci výstavby kanalizační sítě v obci. Ve štěrbinové 
nádrži dochází k mechanickému usazování plovoucích a sunutých hmot, které klesají do 
spodní, vyhnívací části.  
Usazený vyhnilý kal se odčerpává fekálním vozem a odváží k zemědělskému zpracování.  
 
Biologický filtr 
Je tvořen železobetonovou nádrží obdélníkového půdorysu. Ve stěnách u dna jsou kruhové 
větrací otvory. Nade dnem nádrže je rošt, na kterém je umístěna vlastní filtrační nádrž z 
pěnového polystyreny. Na jejím povrchu je pak vrstva dílků nařezaných z plastikových 
melioračních trubek (husích krků). Odpadní voda předčištěná ve štěrbinové nádrži je na 
povrch filtru rozdělována pomocí systému rozváděcích žlabů.  
Průtokem odpadní vody filtrační náplní vznikne na jejím povrchu slizovitá vrstva z 
mikroorganismů, na které se zachycují rozpuštěné a koloidní nečistoty organického původu. 
Takto zachycené látky jsou pak činností mikroorganismů dále mineralizovány. Vnější 
půdorysné rozměry jsou 3,8 x 3,8 m a výška cca 3,4 m. 
 
Biologický rybník 
Slouží k biologickému dočištění odpadních vod vyčištěných v štěrbinové nádrži a na 
biologickém filtru. Jedná se o stávající rybník, který byl vybudován v minulosti v tzv. "Akci 
"Z". Voda z rybníka vytéká do Olešnického potoka.  
 
Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malečov do Olešnického potoka (ř. km 5,100) 
je ze dne 26.11.2003, pod č.j. OŽP 4806/131/J-837/03/Ko: 
 
Maximální povolené množství    1,3 l/s 
Průměrné povolené množství    0,8 l/s 
Maximální povolené množství    112 m3/d 
Průměrné povolené množství    70 m3/d 
Maximální měsíční povolené množství   3,36 tis. m3/měsíc 
Roční povolené množství     26 tis. m3/rok 
Časové omezení platnosti povolení    do 31.10. 2013 
 
ukazatel mg/l – hodnota p mg/l – hodnota m t/rok 
BSK5 25 40 0,64 
NL 35 70 0,91 
 
p= přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod 
m= maximální hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod 
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Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malečov do Olešnického potoka je ze dne 
2.12.2014, č.j. MM/OŽP/VHO/67111/ReK/J-837: 
 
Maximální povolené množství    1,3 l/s 
Průměrné povolené množství    0,8 l/s 
Maximální povolené množství    112 m3/d 
Maximální měsíční povolené množství   3,36 tis. m3/měsíc 
Roční povolené množství     26 tis. m3/rok 
Časové omezení platnosti povolení    do 31.12. 2016 
 
ukazatel mg/l – hodnota p mg/l – hodnota m t/rok 
BSK5 30 70 0,77 
NL 45 100 1,1 
CHSKCr 150 220 3,12 
 
 

××××× 

Kanalizace i ČOV jsou bez větších provozních problémů. 
 
Vzhledem k vzrůstajícímu počtu trvale žijících obyvatel v obci Malečov a nedostatečné 
technické úrovni ČOV je plánována intenzifikace ČOV na 500 EO. Je plánována výstavba 
sdruženého objektu ČOV zahrnujícího výstavbu monobloku železobetonových nádrží 
a provozní části objektu včetně hrubého předčištění. Biologický stupeň ČOV bude na 
principu nízko zatěžované aktivace s biologickou nitrifikací a denitrifikací a separací kalu 
v dosazovací nádrži s vertikálním průtokem. Stávající objekty (štěrbinová nádrž a biofiltr) 
budou zrušeny. V rámci intenzifikace a rozšíření ČOV je navržena úprava nátoku na ČOV 
z odlehčovací komory (úprava na kapacitu 5 l/s) do objektu ČOV. Předčištěné odpadní vody 
budou zaústěny novým výustním objektem do Olešnického potoka. Záměr intenzifikace 
ČOV, včetně souvisejícího povolení k nakládání s vodami, byl povolen rozhodnutím 
vodoprávního úřadu  čj.MM/OŽP/VHO/70601/2013/ReK/I-535 ze dne 4.4.2013.    
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.02 Babiny I 
 

identifikační číslo obce 004171 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Malečov - vypracoval Ing. Arch. Jiří Adamczyk – A -

PROJEKT, schváleno 03/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část Obce Babiny I leží jihozápadním směrem od Obce Malečov v nadmořských 
výškách 545 – 555 m n. m. Jedná se o lokalitu s 0 trvale bydlícími obyvateli a se 3 objekty 
pro trvalé bydlení. Zástavba obce soustředná, o 3 rodinných domech. Celé území obce 
spadá do CHKO České Středohoří. Místní částí obce protéká potok Rytina. Na sever 4,5 km 
od zájmové lokality se nachází významný recipient Labe. Zájmové území náleží do povodí 
řeky Labe. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci není vodovod, možnost zásobování případných obyvatel vodou je domovními 
studnami. 

××××× 

Zůstane nadále možnost individuálního zásobení pitnou vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není kanalizační systém, odpadní vody případných obyvatel je možno akumulovat v 
bezodtokových jímkách a vyvážet na ČOV. 

××××× 

Odpadní vody od případných obyvatel nadále vyvážet na ČOV. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.03 Březí 
 

identifikační číslo obce 009067 
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 Malečov - vypracoval Ing. Arch. Jiří Adamczyk – A -

PROJEKT, schváleno 03/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Březí leží na severu od obce Malečov v nadmořských výškách 350 – 390 m n. m. 
Jedná se o obec s cca 81 trvale bydlícími obyvateli s 10 rekreačními objekty. Zástavba obce 
je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Celé 
území obce spadá do CHKO České Středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje 
Svádov. Obcí protéká bezejmenný potok. Zájmové území náleží povodí řeky Labe. Počet 
trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat. Předpokládá se výstavba 12 RD. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Březí je zásobována ze skupinového vodovodu Malečov SK–UL.046 vodovodem 
SK-UL.046.2. Zdrojem vody je prameniště Pohoří odkud voda teče do VDJ Nová Ves město 
– 1 x 100 m3 (377,29 / 380,64 m n. m.) a přetoky dotují VDJ Nad svahem – 1 x 250 m3 
(340,00 / 343,30 m n. m.). Na vodovod je napojeno 73 % obyvatel. 27 % obyvatel je pitnou 
vodou zásobeno 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. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Březí není kanalizační systém, odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 5 % trvale 
bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s vypouštěním odpadních 
vod do bezejmenného potoka. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.04 Čeřeniště 
 

identifikační číslo obce 016513 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Malečov - vypracoval Ing. Arch. Jiří Adamczyk – A -

PROJEKT, schváleno 03/1997 OKÚ, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Čeřeniště leží jihovýchodním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 
490 – 580 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel a s 80 rekreačními 
objekty a ubytovacími zařízeními s 5 lůžky. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, 
zástavba je spíše rozptýlená. Obcí protéká potok Rytina. Severně od obce cca 3 km protéká 
významný vodní tok – Labe. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé zájmové území spadá 
do CHKO České Středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat, spolu 
s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 10 RD a s rozšířením počtu 
ubytovacích lůžek cca na 30. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní 
příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Čeřeniště je zásobována z místního vodovodu Čeřeniště M–UL.037. Voda je pouze 
užitková. Na vodovod je napojeno 69 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského 
zařízení je obec Malečov. 31 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou 
z domovních studní. Jejich vydatnost je v obdobích sucha nedostatečná a kvalita vody 
z těchto zdrojů není kontrolována. 

××××× 

Ve výhledu je navržen vodovod se zdrojem vody z vrtané studny VC 1 o vydatnosti 2 l/s 
s úpravou obsahu železa a hygienickým zabezpečením, s čerpáním do nového VDJ 100 m3. 
Navržená síť DN 80 v délce 4040 m je  rozdělena do tří tlakových pásem s přečerpáním do 
vyšších pásem a redukcí tlaku do nižšího pásma. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Čeřeniště není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.05 Horní Zálezly 
 

identifikační číslo obce 016514 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Malečov,  zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk,  
4. A-Projekt, schváleno 03.1997 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malečov - Horní Zálezly leží jihovýchodně od Ústí nad Labem  v nadmořské 
výšce 350 – 370 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel a s 22 objekty 
využívanými k rodinné rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. 
Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká bezejmenný potok, ve vzdálenosti 0,7 km 
Homolský potok. V místě je rybník. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří, do 
ochranného pásma vodního zdroje Horní Zálezly a Pohoří Turkův pramen. Předpokládá se 
velmi mírný nárůst v počtu obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní 
příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Horní Zálezly je zásobována z místního vodovodu Horní Zálezly M–UL.038. Zdrojem 
vody je důlní voda, která teče do VDJ Horní Zálezly. Rozvodné řady jsou PE 5/4“. Na 
vodovod je napojeno 58 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je 
obec Malečov. 48 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z domovních 
studní. Tyto zdroje jsou svou kvalitou i vydatností nedostačující. 

××××× 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Horní Zálezly není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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, 

 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.06 Němčí 
 

identifikační číslo obce 009070 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru Malečov, zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk, A-Projekt, 

schváleno 03.1997 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malečov - Němčí leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 
600 – 625 m n. m. Jedná se o obec do 10  trvale bydlících obyvatel a s 6 objekty 
využívanými k rodinné rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. 
Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká bezejmenný potok, Labe je vzdáleno 3 km. 
V místě je požární nádrž. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a do 
ochranného pásma vodního zdroje Němčí. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu 
obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Němčí je zásobována z místního vodovodu Němčí M–UL.007. Zdrojem vody je studna, 
ze které se pomocí ČS Němčí u Malečova čerpá do VDJ Němčí – 1 x 30 m3 (633 / 635 
m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Němčí není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.07 Pohoří 
 

identifikační číslo obce 009071 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru Malečov,  zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk, A-Projekt, 

schváleno 03.1997 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malečov - Pohoří leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 
470 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 4 objekty využívanými 
k rodinné rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. Území obce 
náleží do povodí Labe. Ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Proboštovský potok. Území 
obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Pohoří. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou 
pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Pohoří je zásobována z místního vodovodu Pohoří M–UL.039. Zdrojem vody je důlní 
voda, která teče do VDJ Pohoří. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a 
provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Malečov. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Pohoří není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme 
stávající bezodtokové jímky rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.08 Proboštov 
 

identifikační číslo obce 016515 
kód obce    00008 

PODKLAD 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Územní plán sídelního útvaru Malečov,  zpracovatel Ing. arch. J. Adamczyk, A-Projekt, 

schváleno 03.1997 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část obce Malečov - Proboštov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem  v nadmořské 
výšce 360 - 390 m n. m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel a s 30 objekty 
využívanými k rodinné rekreaci. Zástavba v obci  je soustředěná, venkovského charakteru. 
Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká Proboštovský potok. V místě je požární 
nádrž. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního 
zdroje Proboštov prameniště a Proboštov vrt. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. 
Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Proboštov je zásobována z místního vodovodu Proboštov M–UL.009. Zdrojem vody je 
prameniště Proboštov, ze kterého je zásobován VDJ Proboštov u Tašova – 1 x 30 m3 
(426,58 / 429,14 m n. m.). Dalším zdrojem je vrt Proboštov, ze kterého se pomocí Č 
Proboštov u Tašova čerpá do VDJ Proboštov u Tašova. Na vodovod je napojeno 73 % 
obyvatel. 27 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodovodu je SVS 
a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Proboštov není kanalizační systém, odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 1 % 
obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem  do vodoteče. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.09 Rýdeč 
 

identifikační číslo obce 014405 
kód obce    00009 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce z roku 1997, zpracoval A – PROJEKT, Ing. Arch. 

Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Rýdeč leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 385 - 440 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije do 80 trvale bydlících obyvatel a je zde dvanáct rekreačních 
objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce 
náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
klesat. Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst v oblasti rekreace. Nepředpokládá se 
rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

V obci Rýdeč je místní vodovod M-UL.040. Voda je dopravována ze zdroje Rýdeč do 
vodojemu Rýdeč původním ocelovým potrubím. Rozvody v obci jsou PE DN <80 a byla 
provedena jejich rekonstrukce. Na vodovod je napojeno 33 % obyvatel. Majitelem i 
provozovatelem vodovodu je obec Malečov. 67 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno 
pitnou vodou z domovních studní. Tyto zdroje jsou kvalitativně i kvantitativně zcela 
vyhovující. 

××××× 
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Vodovod je bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou 
rekonstrukcí svodných řadů svodných i rozvodných vod. řadů a dále výstavba nového  
vodního zdroje, vodojemu a nových rozvodných řadů 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Rýdeč není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2021 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.316 Malečov 
  .0316.10 Řetouň 
 

identifikační číslo obce 014406 
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. Urbanistická studie pro rozvoj obce z roku 1997, zpracoval A – PROJEKT, Ing. Arch. 

Adamczyk  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Řetouň leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 400 - 440 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije do 20 trvale bydlících obyvatel a 30 rekreantů. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně domy pro rekreaci. Území obce náleží do povodí 
Labe a CHKO České středohoří s ochrannými pásmy prameniště Řeťouň a prameniště 
Proboštov. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Nepředpokládá se rozvoj obce. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Řetouň je zásobována z místního vodovodu Řetouň M–UL.008. Zdrojem vody je 
prameniště Řetouň, ze kterého jsou zásobovány VDJ Řetouň 1 – 1 x 4 m3 
(436,00 / 438,00 m n. m.) a VDJ Řetouň 2 – 1 x 10 m3 (436,00 / 438,00 m n. m.). Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod v obci je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v poměrně v dobrém stavu.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Řetouň není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat. 
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 CZ042.3510.4214.317 Petrovice 
  .0317.01 Petrovice 
 

identifikační číslo obce 012009 
 Aktualizace 2013 je vyznačena zeleně kurzívou 
Změna 2013 je vyznačena modře kurzívou 

 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Urbanistická studie pro rozvoj obce z roku 1997, zpracoval AA – ATELIER ALFA s.r.o. 

Ing. Arch. V. Zápotocký 
7. Žádost obce Petrovice o změnu PRVKÚK  ze dne 10.10.2013. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Petrovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 450 - 620 m n. m. Jedná 
se o obec, kde žije do 530 trvale bydlících obyvatel a je zde 60 rekreačních objektů. 
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží 
do povodí Labe, leží v CHKO Labské pískovce a v Přírodním parku Východní Krušné hory  a 
v ochranném pásmu vodního zdroje Petrovice. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 15 RD a výstavba 
průmyslové zóny „Na kuchyňce“. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Petrovice je zásobována z místního vodovodu M–UL.001. Zdrojem vody je  VDJ 
Petrovice horní – 2 x 100 m3 (567,05 / 570,35 m n. m.), který je zásobován z ÚV Petrovice a 
zásobuje horní část obce. Přebytky vody přetékají do VDJ Petrovice dolní – 1 x 50 m3 
(505,00 / 508,00 m n. m.), Který zásobuje dolní část obce. Dalším zdrojem je VDJ Petrovice 
PK – 1 x 50 m3 (567,05 / 570,35 m n. m.), do kterého se čerpá z ÚV Rájec s pramenní 
jímkou Hraniční. Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. 
Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel. 4 % obyvatel jsou zásobena pitnou 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 větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí.  U ČS Petrovice (Rájec) investice do technologického 
zařízení na úpravu vody. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Petrovice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou likvidovány : 
Domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace 10% 
Domovní mikročistírny s odtokem do povrchových vod 10% 
Septiky s odtokem do dešťové kanalizace   10% 
Septiky odtokem do povrchových vod   20% 
Septiky se vsakováním     10% 
Nečištěné vypouštěné do dešťové kanalizace  10% 
Nečištěné vypouštěné do povrchových vod   30% 
 
Obec v roce 2004 - 2006 postavila v I. etapě tlakovou kanalizaci o profilech 50 - 160 mm 
v délce 4 911,31 m. Zároveň byla v I. etapě realizována mechanicko-biologická ČOV 
o kapacitě 1 000 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do Petrovického 
potoka.           

××××× 

Do roku 2008 vybudovat splaškovou kanalizaci DN 300 v délce 6170m ukončenou ČOV.  
Kapacity: kanalizace DN 300  6170 m 
     Přípojky DN 150  1200 m 
    ČOV    pro 900 EO, 153 m3/den 
 
V roce 2014 - 2015 obec plánuje realizaci stavby "Petrovice - kanalizace II. etapa", která 
spočívá v dostavbě tlakové kanalizace o profilech 50 - 160 mm v délce 3 633 m kanalizace a 
dále 678 m výtlaku. V obou etapách tedy bude realizována kanalizace o celkové délce 9 222, 
31 m. 
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 CZ042.3510.4214.317 Petrovice 
  .0317.02 Krásný Les 
 

identifikační číslo obce 007398 
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 z roku 1997, zpracoval AA – ATELIER ALFA s.r.o. 

Ing. Arch. V. Zápotocký  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Krásný Les leží severozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 
500 - 645 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 120 trvale bydlících obyvatel a je zde 70 
rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně objekty pro 
rekreaci. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do Přírodního parku Východní 
Krušné hory s ochranným pásmem vodního zdroje Krásný Les s vrtem KR1 a s vrtem PKL3. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně klesat. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Krásný Les je zásobována z místního vodovodu Krásný Les M– UL.002. Zdrojem vody 
je věžový VDJ Krásný Les – 1 x 100 m3 (653,50 / 670,70 m n. m.), do kterého se čerpá voda 
z ÚV Krásný Les. s vrtem KR -1. Vodní zdroj PKL –3 je v současné době nevyužíván. Na 
vodovod je napojeno 41 % obyvatel. 59 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. 
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Krásný Les nemá kanalizační systém, odpadní vody od 15 % obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 15 % obyvatel 
má septiky s odtokem do dešťové kanalizace, 5 % obyvatel má domovní mikročistírny 
s odtokem do dešťové kanalizace a 65 % obyvatel odpadní vody nečištěné vypouští do 
vodoteče. 

××××× 

Centrální septik ve středu obce bude nahrazen  ČOV  pro 100 EO, na který se napojí i část 
objektů s nečištěnými odpadními vodami a případná nová výstavba. Nečištěné odpadní vody  
budou do roku 2010 likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající 
bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat. 

Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách nadále vyvážet na ČOV Ústí nad 
Labem. Septiky do roku 2015 doplnit o další stupeň čištění. U objektů, které v současnosti 
vypouštějí odpadní vody nečištěné osadit do roku 2015 domovní mikročistírny. 
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 CZ042.3510.4214.0318 Povrly 
  .0318.01 Povrly 
 

identifikační číslo obce  012681 
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 obce Povrly  schválený 08/1999, zpracoval Terplán a.s. – 

Ing. arch. B. Kolářová 
7. ISPA Podkrušnohoří - dostavba kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

02/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Povrly leží severovýchodně od Ústí nad Labem, mezi městy Ústí nad Labem a 
Děčínem v nadmořské výšce 129 - 180 m n. m. Jedná se o obec s 1210 trvale bydlícími 
obyvateli a s 198 rekreačními objekty a s několika ubytovacími zařízeními (100 lůžek). 
Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy i 
panelovou výstavbou. Na území obce je závod Měď Povrly a.s, kde se vyrábí válcované 
produkty z mědi a mosazi.  Středem obce protéká Lužecký potok, který náleží do povodí 
Labe. V obci je umístěna požární a vodní nádrž. Obec zasahuje do ochranného pásma 
vodního zdroje prameniště Povrly  a Povrly vrt PO - 2. Území náleží do CHKO České 
středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude stoupat s ohledem na novou výstavbu a 
plánované vybudování podnikatelské zóny. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Povrly je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno 
OZ-SK-UL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.3. Zdrojem vody je VDJ Povrly – 2 x 250 m3 
(190,00 / 195,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Neštěmice a 
zároveň z prameniště Povrly, Povrly vrt PO2 a ze studny Lužec. Z vrtu Povrly PO2 a ze 
studny Lužec se voda do VDJ Povrly čerpá. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.   
Pod obec Povrly spadá obec Český Bukov, která má místní vodovod M-UL.018. Ze zdroje 
Český Bukov prameniště a vrt se čerpá do VDJ Český Bukov – 1 x 50 m3 
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(432,99 / 435,71 m n. m.). Prameniště Český Bukov je v současné době mimo provoz. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Povrly má jednotnou kanalizační síť K-UL.009-J.N. Vyústění stok je přímo do Labe.  
Zástavba od nádraží východním směrem podél silnice k přehradě a sídlišti na Panském 
kopci je odkanalizována stokami, které jsou soustředěny u kostela a dále vedeny pod trať 
ulicí Labskou s přímým vyústěním do Labe. 
V území mezi Povrly a Neštědicemi jsou odpadní vody svedeny do stoky v průjezdné 
komunikaci a odtud přes areál Kovohutí přímo do Labe. 
Odpadní vody od  95 % trvale bydlících obyvatel se předčistí v septicích s odtokem do 
kanalizace, od 5 % obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách a 
vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.  
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.  

××××× 

Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Povrlů, byla zařazena do 
projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.  
Rozšíření kanalizační sítě DN 300 – 709,0 m a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad 
Labem v délce 2858 m. 
Kanalizační síť bude řešena jako jednotná. Odpadní vody budou odvedeny krátkou 
propojovací stokou do čerpací jímky ČS Povrly 1 a odtud přečerpávány v množství max. 
(1+2)Q24 výtlačným řadem „V1“ do čerpací jímky  nově navržené ČS Neštědice . 
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Gravitačními stokami „A“ a „B“ budou přiváděny odpadní vody do čerpací jímky ČS 
Neštědice, odkud budou odpadní vody přečerpávány výtlačným řadem „V2“ do stávajícího 
kanalizačního systému a na ČOV Ústí nad Labem.  
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 CZ042.3510.4214.318 Povrly 
  .0318.02 Mírkov 
 

identifikační číslo obce 012679 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod  
3. Územní plán sídelního útvaru obce Povrly  schválený 08/1999, zpracoval Terplán a.s. – 

Ing. arch. B. Kolářová 
4. PD stavby Vodovod Slavošov- Povrly z roku 1992, zpracovatel MK CENTRUM Ústí n/L 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mírkov leží severně od městské části Mojžíř – Ústí nad Labem v nadmořské výšce 340 
- 380 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří, ochranného pásma 
vodních zdrojů Neštěmice a  Slavošov. Jedná se o obec s 80 trvale bydlícími obyvateli a s 19 
rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna rodinnými domy. Obcí 
protéká Lužický potok, který náleží do povodí Labe a je zde umístěna požární nádrž. Počet 
trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mírkov nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní. 

××××× 

Pro zásobování obce je zpracován projekt stavby Vodovod Slavošov- Povrly s odběrem vody 
v obci Slavošov a propojením vodovodů až stávající vodovod obce Povrly. Z Vodovodu 
budou zásobovány obce Mirkov a Lužec. 

Projektované kapacity 2 x VDJ 100 m3, 1 x VDJ 50 m3, DN 100 –3 150 m, DN 80 – 850 m 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Mírkov není kanalizační systém, odpadní vody do 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat 
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 CZ042.3510.4214.318 Povrly 
  .0318.03 Neštědice 
 

identifikační číslo obce 12680 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru obce Povrly  - schválený 08/1999, zpracoval Terplán a.s. – 

Ing. arch. B. Kolářová 
8. ISPA Podkrušnohoří - dostavba kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

02/2004 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Malá sídelní lokalita Neštědice  leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 
129 - 190 m n. m. Jedná se o obec s cca 650 trvale bydlícími obyvateli s 1 rekreačním 
objektem a ubytovacími zařízeními (40 lůžek). Zástavba je soustředěná na levém břehu 
Labe, obec je zastavěna rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a do CHKO  České 
středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Neštědice je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno 
OZ-SK-UL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.2. Zdrojem vody je VDJ Povrly – 2 x 250 m3 
(190,00 / 195,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Neštěmice a 
zároveň z prameniště Povrly, Povrly PO2 a ze studny Lužec. Z vrtu Povrly PO2 a ze studny 
Lužec se voda do VDJ Povrly čerpá. Dále je možno lokalitu zásobovat  z vod. systému 
města Ústí n.L..  Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  má jednotnou kanalizační síť K-UL.008-J.N. Hlavní stoka DN 500 je vedena souběžně 
se silnicí a je vyústěna přímo do Labe v místě přívozu.  
Odpadní vody od 47 % trvale bydlících obyvatel se předčistí v septicích s odtokem do 
kanalizace, od 53 % jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách vyvážených na 
ČOV Ústí nad Labem.  
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou kanalizace Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.  

××××× 

Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Povrlů, byla zařazena do 
projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006. 
V rámci tohoto projektu bude 100 % obyvatel Neštědic napojeno na ČOV Ústí nad Labem. 
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 CZ042.3510.4214.0318 Povrly 
  .0318.04 Roztoky 
 

identifikační číslo obce  012682 
kód obce    00004 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru obce Povrly  schválený 08/1999, zpracoval Terplán a.s. – 

Ing. arch. B. Kolářová 
8. Pasportizace výustí Ústí nad Labem z 03/2003, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Malá sídelní lokalita Roztoky  leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 
128 - 170 m n. m. Jedná se o obec s cca 150 trvale bydlícími obyvateli s 4 rekreačními 
objekty a ubytovacími zařízeními (40 lůžek). Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, 
obec je zastavěna rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a do CHKO  České 
středohoří, svým územím zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Roztoky. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Roztoky je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno 
OZ-SK-UL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.4. Zdrojem vody je VDJ Roztoky dolní– 1 x 30 m3 
(162,30 / 165,00 m n.m.) a VDJ Roztoky horní – 1 x 5 m3 (180,70 / 182,70 m n.m.), do 
kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Povrly. Vodojemy jsou zároveň zásobovány vodou 
z pramenišť Roztoky. Na vodovod je napojeno 6 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou pitnou 
vodou zásobeni individuálně. Vodovod je v majetku obce a SVS a.s. Teplice, 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
plánuje napojení dalších obyvatel. 
 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Roztoky má jednotnou kanalizační síť K-UL.010-J.N. Odpadní vody od 79% trvale 
bydlících obyvatel se likvidují v septicích s odtokem do kanalizace, od 21% jsou odpadní 
vody likvidovány v bezodtokých jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem.  
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou kanalizace Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.  

××××× 

Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Povrlů, byla zařazena do 
projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006. 
100 % obyvatel obce Roztoky bude napojena do tohoto systému v letech 2006 – 2014. 
Projektované kapacity: 1 x ČS, DN 100 – 1900 m. 
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 CZ042.3510.4214.0318 Povrly 
  .0318.05 Slavošov 
 

identifikační číslo obce  008457 
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. Územní plán sídelního útvaru obce Povrly  schválený 08/1999, zpracoval Terplán a.s. – 

Ing. arch. B. Kolářová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Malá sídelní lokalita Slavošov  leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 
430 - 460 m n. m. Jedná se o obec s cca 40 trvale bydlícími obyvateli s 1 rekreačním 
objektem. Zástavba je soustředěna podél silnice, obec je zastavěna rodinnými domy. 
Západním okrajem obce protéká  Lužecký potok, v obci je požární nádrž. Území náleží do 
povodí Labe a do CHKO  České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Slavošov nemá vodovod. Zásobování vodou je z domovních studní. V obci je vodovod 
soukromého vlastníka – místní zemědělská firma, ale nemá charakter vodovodního řadu pro 
veřejnou potřebu. U zdroje je vodojem a ATS. 

××××× 

Vzhledem k velikosti obce bude nadále individuální způsob zásobování pitnou vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Slavošov nemá kanalizaci, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.  

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat 
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 CZ042.3510.4214.0319 Přestanov 
  .0319.01 Přestanov 
 

identifikační číslo obce  013507 
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 Přestanov z 04/1997 - zpracoval  Atelier Charvát, s.r.o. – Ing. Arch. 

Charvát 
8. Pasportizace výustí Ústí nad Labem z 03/2003, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Přestanov leží severozápadně od Ústí nad Labem ve východním okraji Mostecké 
pánve v nadmořské výšce 215 – 230 m n. m. Svým územím obec zasahuje do ochranných 
pásem vodních zdrojů Přestanov prameniště a prameniště. Jedná se o obec, kde žije do 300 
trvale bydlících obyvatel a jsou zde  4 rekreační objekty. Zástavba rodinnými a bytovými 
domy je soustředěná podél hlavní silnice a místních komunikací. Obcí protéká Důlní potok, 
který náleží do povodí Labe, je zde rybník a požární nádrž. Území obce nezasahuje do 
žádného ochranného pásma. V obci jsou pracovní příležitosti. Předpokládá se výrazný 
nárůst počtu obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Přestanov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 
vodovodem SK-UL.021.2. Zdrojem vody je  VDJ Přestanov – 1 x 150 m3 
(255,50 / 259,72 m n. m.), do které přitéká voda z prameniště Chabařovice. VDJ Přestanov 
je dále dotován vodou z vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Přestanov má jednotnou kanalizační síť K-UL.011-J.N. Odpadní vody od 90 % trvale 
bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s vypouštěním do kanalizace a 10 % trvale 
bydlících obyvatel likviduje odpadní vody v domovních mikročistírnách. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  

××××× 

V letech 2007 – 2008 navrhujeme vybudování sběrače s odvedením odpadních vod na 
kanalizační systém obce Chabařovice DN 300 v délce 960 m a DN 400 v délce 260 m. Na 
tento sběrač napojit 100 % obyvatel. 
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 CZ042.3510.4214.0320 Ryjice 
  .0320.01 Ryjice 
 

identifikační číslo obce  014445 
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 – obec Ryjice 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán obce Ryjice z 12/1997 - zpracoval  Terplan a.s. – Ing. Arch. B. Kolárová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Ryjice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 240 – 320 m n. m. 
Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranných pásem vodních 
zdrojů Neštěmice a neštěmice - Ryjice. Jedná se o obec, kde žije do 200 trvale bydlících 
obyvatel a je zde  63 rekreačních objektů a ubytovací zařízení (100 lůžek). Zástavba 
rodinnými domy a rekreačními objekty je rozptýlená. Obcí protékají Neštěmický a Ryjický 
potok, které náležejí do povodí Labe, je zde požární nádrž. Do budoucna se nepředpokládá 
rozvoj obce. Dle ÚP je předpokládaná výstavba cca 15 RD, počet trvale žijících obyvatel 
bude velmi mírně stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Ryjice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.19. Zdrojem vody je VDJ Ryjice – 1 x 30 m3 
(309,16 / 311,63 m n. m.), který je zásobován z VDJ Libov PK – 2 m3 
(388,13 / 389,13 m n. m.). Zároveň je VDJ Ryjice zásobován vodou z prameniště Neštěmice 
- Ryjice. Přebytky vody tečou do VDJ Neštěmice 1,2. Na vodovod je napojeno 92 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V Ryjicích je vybudována splašková kanalizace K-UL.028.1-S.C, kterou jsou odváděny 
odpadní vody na centrální ČOV Ústí nad Labem. Na kanalizaci je přes septiky napojeno 
89 % obyvatel, 11 % odpadních vod je svedeno do bezodtokových jímek s vyvážením na 
ČOV Ústí nad Labem – 2 km.  
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Ryjice. 

××××× 

Kanalizace je bez větších provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme stávající 
bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat 
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.01 Řehlovice 
 

identifikační číslo obce  014503 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Údaje majitele a provozovatele kanalizace – Obec Řehlovice 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Řehlovice leží jižně od Ústí nad Labem na pravém břehu řeky Bíliny v nadmořských 
výškách 160 – 170 m n. m. Jedná se o obec s cca 400 trvale žijícími obyvateli s 1 objektem 
využívaným pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci jsou dvě vodní nádrže – rybník Panský a 
požární nádrž. Protéká zde místní Řehlovický potok a ve vzdálenosti cca 0,7 km od zástavby 
řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé 
území obce spadá do CHKO České středohoří.  Předpokládá se mírný rozvoj a nárůst trvale 
žijících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Řehlovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 
vodovodem OZ-SK-UL.025.1. Zdrojem vody je  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 
(216,25 / 219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské 
soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Řehlovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.012-J.C ukončenou ČOV Řehlovice. 
Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV a od 5 % jsou 
předčištěny v septicích se vsakováním. 
Stoková síť byla geodeticky zaměřena v roce 1997, ale kolaudace proběhla v prosinci 2003. 
V současné době probíhá převod do majetku SVS a.s. 
 
ČOV je mechanické-biologická čistírna odpadních vod pro 572 EO slouží k čištění odpadních 
vod z obce Řehlovice. Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v biologickém 
reaktoru. Vybudovanými betonovými přepážkami a nerezovými vestavbami je vytvořen 
prostor aktivační, denitrifikační, dosazovací - separační a prostor pro zahuštění a akumulaci 
přebytečného kalu.  

Odpadní vody natékají gravitačně jednotnou kanalizací do čerpací stanice ČS, odkud jsou 
řízeně přečerpávány do lapáku písku a objektu mechanického předčištění ČOV. Mechanické 
předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí jemných provzdušňovaných česlí umístěných 
v denitrifikační části ČOV. Mechanicky předčištěná odpadní voda je vedena do denitrifikační 
části. V denitrifikační části je umístěno ponorné míchadlo, které udržuje aktivovaný kal ve 
vznosu. Z denitrifikačního prostoru aktivovaný kal přechází prostupem ve stěně do nitrifikační 
nádrže. K oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody dochází v dosazovací nádrži, která 
je vložena do aktivační nádrže jako technologická vestavba z nerez oceli. Ze dna dosazovací 
nádrže je kal přečerpáván hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou) zpět do denitrifikační 
části ČOV. Vyčištěná voda odtéká přes terciální stupeň čistění (mikrosítový bubnový filtr) a 
měrný objekt do recipientu. Konstrukčním provedením nádrže reaktoru a vhodně voleným 
recirkulačním poměrem je vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace biomasy v nádrži. 
Udržování směsi ve vznosu v aktivační nádrži jako i dodávka potřebného množství kyslíku 
pro proces čištění je zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického 
procesu dmychadlem přes provzdušňovací elementy jemnobublinné aerace. 
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Proces čištění je navrhnutý jako nízko-zatížená aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Z 
čistírny odpadních vod se přebytečný kal likviduje odvozem v tekuté formě pomocí 
cisternových vozidel na základě uzavřených smluv nebo aplikací na vlastní pozemky s 
odsouhlasením příslušných orgánů. 
Vypouštění vyčištěných vod je povoleno na základě vodoprávního rozhodnutí RŽP 
Okresního úřadu Ústí nad Labem, č,j. RŽP 3964/235/G-408, J-643/00/Ro ze dne 25.8.2000. 
Odtok z ČOV je zaústěný do bezejmenné vodoteče, která tvoří pravostranný přítok Bíliny.  
Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z 
průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 85,8 m3/d a látkového zatížení 
odpovídajícímu 572 EO. 
 
Qmin = 1,8 m3/d = 0,5 l/s 
Q24 = 85,8 m3/d = 1,0 l/s 

Qd = 128,7 m3/d = 1,5 l/s 
Qh = 13,9 m3/d = 3,9 l/s 
 
Přiváděné znečištění:     

BSK5 = 34,3 kg/d = 400 mg/I 

CHSK = 62,9 kg/d = 733 mg/I 
NL = 31,5 kg/d = 367 mg/I 
Nc = 5,7 kg/d = 67 mg/I 
Pc = 1,4 kg/d = 17 mg/I 
 
Kvalita vyčištěných vod za mikrosítový filtrem: 
 
Ukazatel  p  m  kg/den  t/rok 
BSK5 (mg/I)   10  20  0,86   0,31 
CHSK (mg/I)   50  80  4,29   1,57 
NL (mg/I)   20  30  1,72   0,63 
N-NH4 + (mg/I) 5  10  0,43   0,16 
 
Kanalizace je v majetku obce Řehlovice, provozovatelem byla také obec Řehlovice, ale od  
02/2004 provozují kanalizaci a ČOV Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

S rozšiřování kanalizační sítě se neuvažuje, septiky budou přepojeny na kanalizaci. 
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.02 Brozánky 
 

identifikační číslo obce  014500 
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. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Brozánky leží jižně od Ústí nad Labem, východně od Řehlovic  na pravém břehu řeky 
Bíliny v nadmořských výškách 160 – 180 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO 
České středohoří. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel bez objektů využívaných 
pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, 
zástavbou rodinnými domy. V obci je rybník a protéká zde řeka Bílina, která je významným 
vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci se nepředpokládá velký rozvoj, 
pouze mírný nárůst rodinného bydlení. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Brozánky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 
vodovodem OZ-SK-UL.025.3. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z 
 VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 / 219,45 m n. m.), který je zásobován vodou 
z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 46 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Brozánky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 5 % obyvatel jsou 
likvidovány v domovních mikročistírnách, od 15 % jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem a 10 % obyvatel vypouští nečištěné odpadní 
vody do dešťové kanalizace. 

××××× 

Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. U 
nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.03 Dubice 
 

identifikační číslo obce  003349 
kód obce    00003 

Aktualizace 2017 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod  
3. 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. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  
7. Návrh Obce Řehlovice na změnu PRVKÚK ze dne 7.10.2015. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dubice leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Labe v nadmořských 
výškách 300 – 335 m n. m. Jedná se o obec s cca 180 trvale žijícími obyvateli s 25 objekty 
využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského 
charakteru, zástavbou rodinnými domy a ubytovacím zařízení s 10 lůžky. V obci je požární 
nádrž. Protéká zde potok Dubina a ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby řeka Labe, která 
je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do 
CHKO České středohoří.  Předpokládá se nárůst trvale žijících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

Obec Dubice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 
vodovodem OZ–SK–UL.024.3. Zdrojem vody je VDJ Dubice – 1 x 150 m3 
(362,60 / 365,90 m n. m), do kterého se čerpá z ČS Radejčín – 1 x 50 m3 
(284,30 / 286,00 m n. m.) zásobované z vodárenské soustavy Žernoseky., 
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí.  
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Dubice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 5 % jsou likvidovány 
v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem a od 20 % jsou předčištěny 
v septicích se vsakováním a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se 
vsakováním.  

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  
 
Po roce 2016 bude v obci zřízena oddílná splašková kanalizace v délce cca 2,5 km se 4 
čerpacími stanicemi, zakončená na obecní ČOV pro 460 EO. Po přepojení všech obytných 
objektů na tuto kanalizaci budou stávající septiky, MČOV a bezodtoké jímky zrušeny. 
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.04 Habří 
 

identifikační číslo obce  014501 
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. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Habří leží jižně od Ústí nad Labem a severozápadně od Řehlovic v nadmořských 
výškách 210-255 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru s cca 40 trvale žijícími 
obyvateli s 15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, 
venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž a pouze místní 
vodoteč, ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby protéká řeka Bílina, která je významným 
vodním tokem a ve vzdálenosti cca 0,7km Žichlický potok. Území náleží do povodí řeky 
Labe. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Habří nemá vodovod. Zásobování vodou je domovními studnami. 

××××× 

Nadále se uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Habří nemá kanalizační systém, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 16 % jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem, od 20 % jsou předčištěny 
v septicích se vsakováním a od 4 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se 
vsakováním.  

××××× 

 U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.05 Hliňany 
 

identifikační číslo obce  014502 
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. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hliňany leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Bíliny v nadmořských 
výškách 155 -180 m n. m. Jedná se o obec se 40 trvale žijícími obyvateli v ústavu sociální 
péče, bez objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká 
řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá 
do CHKO České středohoří.  Nepředpokládá se rozvoj obce ani přírůstek trvale žijících 
obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem 
OZ-SK-UL.025.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z  VDJ 
Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 /219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního 
řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Hliňany nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel 
jsou likvidovány v domovních ČOV.  
 
Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel ústavu sociální péče jsou likvidovány 
v domovní mikročistírně  s odtokem do vodoteče, která má charakter ČOV.  Vlastníkem ČOV 
je město Ústí nad Labem. 
Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod pod j.č. RŽP1379/235/j-748/02/Hů je ze dne 
20.5.2002.  
Limity rozhodnutí: 

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 
- - 20 40 20 40 - - - - - - 

 
ČOV CNP 10 firmy BMTO Liberec – typ LTP 4S. Pracuje na principu aktivace 
s jemnobublinnou aerací v diskontinuální režimu, což zajišťuje vysokou účinnost i při 
nepravidelném nátoku na čistírnu. ČOV je doplněna o kalojem a odlučovač tuků.   
 
Projektované parametry na přítoku: 
Počet EO = 100 
Q24  = 10  m3/den  
 
Skutečnost v roce 2002: 
                                přítok    odtok 
Počet EO = 56 
CHSK  = 963  t/r  53 mg/l 
BSK5  = 690  t/r  5 mg/l 
NL  = 140  mg/l  5 mg/l 
 
V místní části obce je ČOV pro firmu Klement a.s. Řehlovice, která je vlastníkem a 
provozovatelem ČOV.  
Platné povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno dne 17.5.2001 pod č.j.: RŽP 
1993/235/J-309/01/Ši 
Limity: 
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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 
- - - 25 - 25 - - - - - - 

 
Jedná se o ČOV typu BIOFLUID 7,5 (výrobce Fortex Šumperk)  
 
Výkonové parametry: 
    přítok     
Počet EO  = 50 
Qroční   = 1452 m3/r   
Qdenní   = 3,97 m3/d 
Q   = 0,04 l/s 
 

××××× 

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod v domovních 
mikročistírnách. 
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.06 Moravany 
 

identifikační číslo obce  003350 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

vod  
3. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Moravany leží jižně od Ústí nad Labem a východně od Řehlovic  na levém břehu Labe 
v nadmořských výškách 300 - 320 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru s cca 30 
trvale žijícími obyvateli a s 13 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká 
potok Moravanka a ve vzdálenosti cca 1,5 km od zástavby řeka Labe, která je významným 
vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Moravany nemá vodovod. Zásobování vodou je domovními studnami. 

××××× 

Předpokládá se napojení z rozvodné sítě obce Dubice, z PE DN 50 v délce 982 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Moravany nemá kanalizační systém, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče, od 10% jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem a 30 % obyvatel odvádí 
splaškové vody přímo do vodoteče bez předčištění. 

××××× 

Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. U 
nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.07 Radejčín 
 

identifikační číslo obce  003351 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Radejčín leží jižně od Ústí nad Labem i Řehlovic v nadmořských výškách 
275 - 290 m n. m. Jedná se o obec s cca 60 trvale žijícími obyvateli s 9 objekty využívanými 
pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, 
zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž. Protéká zde Radejčínský potok. Území 
náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se mírný 
nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radejčín je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 
vodovodem OZ–SK–UL.024.1. Zdrojem vody je ČS Radejčín – 1 x 50 m3 
(284,30 / 286,00 m n. m.) zásobovaná z vodárenské soustavy Žernoseky, ze které se čerpá 
přímo do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 23 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS 
a.s. a provozovatelem jsou 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 na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Radejčín nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 30 % obyvatel vypouští 
odpadní vody do dešťové kanalizace bez čištění, od 20 % jsou předčištěny v septicích se 
vsakováním a od 10 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí 
nad Labem. 

××××× 

Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. U 
nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky 
s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice 
  .0321.08 Stadice 
 

identifikační číslo obce  015318 
kód obce    00008 

PODKLADY 

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

vod  
3. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT,  schváleno 2001  
4. Kanalizace a ČOV Stadice – dokumentace pro stavební řízení, AZ Conzult s.r.o., Ústí 

nad Labem, 11/1993 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stadice leží jižně od Ústí nad Labem a severně od Řehlovic na pravém břehu Bíliny v 
nadmořských výškách 155 - 180 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru s 180 
trvale žijícími obyvateli a s 136 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je 
poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká 
Radejčínský potok a řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí 
řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se nárůst počtu trvale žijících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stadice je zásobována z místního vodovodu Stadice OZ-M.UL.026. Zdrojem vody je 
VDJ Stadice – 1 x 50 m3 (208,50 / 210,70 m n. m.) zásobovaný z vodárenské soustavy 
Žernoseky. Na vodovod je napojeno 28 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
plánuje napojení dalších obyvatel. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 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 veřejného vodovodu. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec  Stadice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče, od 60 % v septicích se vsakováním a 
od 20 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 
Obec má v současné době položenou splaškovou kanalizaci PVC DN 300 v délce cca 
950 m, která nebyla z finančních důvodů dokončena a nebyly na ni napojeny jednotlivé 
nemovitosti. 

××××× 

Dle projektové dokumentace z roku 1993 chybí dokončit stoku „A“ PVC DN 300 v délce 
49 m , stoku „B“ PVC DN 300 v délce 76 m včetně dvouramenné shybky 2 x LT DN 300 
dl. 16 m. Součástí stavby je vybudování mechanicko – biologické ČOV s příjezdovou 
komunikací. Dále je nutné přepojit nemovitosti na kanalizaci. 
U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.  
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 CZ042.3510.4214.0322 Stebno 
  .0322.01 Stebno 
 

identifikační číslo obce  015541 
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. Územní plán sídelního útvaru Stebno z roku 12/1995, vypracoval Ing. Arch. Jitka 

Fikarová 
6. Žádost obce Stebno o změnu PRVKUK ze dne 19. 10. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stebno leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské 
výšce 340 - 370 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 150 trvale bydlících obyvatel. Počet 
rekreantů v chatách a chalupách je do 10 obyvatel Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží v 
CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Recipienty v obci 
jsou Stebenský rybník a potok Moravanka. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stebno je zásobována ze skupinového vodovodu Stebno SK–UL.004 vodovodem SK 
UL.004.2. Zdrojem vody je VDJ Podlešín – 2 x 150 m3 (463,35 / 466,65 m n. m.), do kterého 
se pomocí ČS Podlešín čerpá voda ze studny Podlešín. Na vodovod je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším 
únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Stebno nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících 
obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
 
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 300 v celkové délce 933 m a 
výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 500 EO (2 linky po 250 EO) se zaústěním do potoka 
Moravanky. 
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 CZ042.3510.4214.0322 Stebno 
  .0322.02 Chvalov 
 

identifikační číslo obce  003037 
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 Stebno z roku 12/1995, vypracoval Ing. Arch. Jitka 

Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chvalov leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské 
výšce 350 - 370 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 80 trvale bydlících obyvatel. Počet 
rekreantů v chatách a chalupách je do 50 obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží 
v CHKO České středohoří a svým územím zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
prameniště Chvalov. Počet trvale žijících obyvatel a rekreantů bude v budoucnu mírně 
stoupat. Recipientem je Chvalovský potok. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chvalov je zásobována místním vodovodem Chvalov M-UL.005. Zdrojem vody je VDJ 
Chvalov – 1 x 50 m3 (414,00 / 416,00 m n. m.), který je zásobován vodou z jímací štoly 
Chvalov. Na vodovod je napojeno 69 % 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. Vzhledem k vyšším 
únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chvalov nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících 
obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

 U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0322 Stebno 
  .0322.03 Milbohov 
 

identifikační číslo obce  015539 
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 Stebno z roku 12/1995, vypracoval Ing. Arch. Jitka 

Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Milbohov leží jižně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 410 - 450 m n. m. Jedná se 
o obec s 80 trvale bydlícími obyvateli. Počet rekreantů v chatách a chalupách je do 10 
obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území 
obce náleží do povodí Labe a obec leží v CHKO České středohoří. Počet trvale žijících 
obyvatel bude mírně stoupat. Recipientem je Újezdský potok. V obci se nachází jedna 
požární nádrž.  
Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Milbohov je zásobována ze skupinového vodovodu Stebno SK-UL.004 vodovodem 
SK–UL.004.1. Zdrojem vody je VDJ Podlešín – 2 x 150 m3 (463,35 / 466,65 m n. m.), do 
kterého se pomocí ČS Podlešín čerpá voda ze studny Podlešín. Na vodovod je napojeno 
35 % 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. Vzhledem k vyšším 
únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Milbohov nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících 
obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0322 Stebno 
  .0322.04 Podlešín 
 

identifikační číslo obce  015540 
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 Stebno z roku 12/1995, vypracoval Ing. Arch. Jitka 

Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Podlešín leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské 
výšce 465 - 490 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 70 trvale bydlících obyvatel. Počet 
rekreantů v chatách a chalupách je do 30 obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží 
v CHKO České středohoří. Území obce zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Podlešín. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Podlešín je zásobována ze skupinového vodovodu Stebno SK-UL.004 vodovodem 
SK–UL.004.3. Zdrojem vody je VDJ Podlešín – 2 x 150 m3 (463,35 / 466,65 m n. m.), do 
kterého se pomocí ČS Podlešín čerpá voda ze studny Podlešín. Na vodovod je napojeno 
44 % 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 tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Podlešín nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících 
obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0322 Stebno 
  .0322.05 Suchá 
 

identifikační číslo obce  015542 
kód obce    00005 

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. Územní plán sídelního útvaru Stebno z roku 12/1995, vypracoval Ing. Arch. Jitka 

Fikarová 
6. Žádost obce Stebno v zastoupení Ing. Richardem Kulíkem o změnu PRVKUK ze dne 23 

3. 2010 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Suchá leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské 
výšce 330 - 360 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 50 trvale bydlících obyvatel. Počet 
rekreantů v chatách a chalupách je do 30 obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je 
zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží 
v CHKO České středohoří. Recipientem je Stadický potok. V obci se nachází požární nádrž. 
Předpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Suchá nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami 

××××× 

Po roce 2016 vybudovat nový vodovod. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Suchá nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících 
obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
 
 
Předpokládá se vybudování kanalizace z PVC DN 300 v celkové délce 648 m a ČOV 
(atypická trojstupňová mechanicko-biologická ČOV, kde čistírenskou linku budou tvořit 
sedimentační nádrž, půdní filtr a vegetační čistírna s kapacitou až 150 EO) s vypouštěním do 
Stadického potoka. 
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 CZ042.3510.4214.0323 Tašov 
  .0323.01 Tašov 
 

identifikační číslo obce  016516 
kód obce    00001 

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. Územní plán sídelního útvaru Tašov – A-PROJEKT, Ing. Arch. Adamczyk – 03/1997 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Žádost obce Tašov o změnu PRVKUK ze dne 28.2.2012 (dokumentace „Odvádění 

a čištění odpadních vod z obce Tašov“ – investiční záměr z listopadu 2011) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Tašov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti a v nadmořské 
výšce 430 - 480 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 
14 rekreačních objektů. Obcí protéká Proboštský potok a nacházejí se zde 2 požární nádrže. 
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v 
zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Svým územím spadá do CHKO 
České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje prameniště Tašov a vrtané studny 
TŠ3. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Tašov je zásobována místním vodovodem Tašov M-UL.006. Zdrojem vody je VDJ 
Tašov – 1 x 50 m3 (484,47 / 486,73 m n. m.), který je zásobován vodou z vrtu se studnou a 
ČS Tašov a prameništěm se zářezem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Tašov nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 75 % trvale bydlících obyvatel 
akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na pole a od 25 % obyvatel jsou 
předčištěny v septicích se vsakováním. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové 
jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  

Pro obec Tašov se navrhuje odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí gravitační 
oddílnou splaškovou kanalizací. Dimenze stokové sítě je navržena v profilu DN 300, 
z materiálu PVC a PE o celkové délce 1800 m. Odpadní vody budou čištěny na centrální 
čistírně odpadních vod Tašov o kapacitě 210 EO. ČOV bude koncipována jako 
mechanicko-biologická, technologicky koncipována jako nízko až středně zatěžovaná 
aktivace. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Proboštovského potoka v ř. km cca 
3,15.   
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 CZ042.3510.4214.0324 Telnice 
  .0324.01 Telnice 
 

identifikační číslo obce  016572 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán sídelního útvaru Telnice - Ing. Arch. Fikarová – 09/1997 
4. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Telnice leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti, v nadmořské 
výšce 310 - 500 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 190 trvale bydlících obyvatel  a je zde 
39 rekreačních objektů.  
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v 
zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe.  Předpokládá se, že počet trvale 
žijících obyvatel  do r. 2015 mírně vzroste. Obcí protéká Telnický potok a jsou zde 2 požární 
nádrže. Zájmové území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Telnice. Rozvoj 
obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Telnice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 
vodovodem SK-UL.020.2. Zdrojem vody je VDJ Telnice obec – 1 x 35 m3 
(457,17 / 459,57 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Telnice II a III. Na vodovod 
je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – 
Ostrov, Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Telnice má splaškovou kanalizaci K-UL.013-S.C pouze na části obce Zadní Teplice 
ukončenou na ČOV Zadní Telnice, která likviduje odpadní vody od 3 % trvale bydlících 
obyvatel. Od 79 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody vypouštěny nečištěné přímo 
do vodoteče a od 18 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na 
ČOV Ústí nad Labem. 
 
ČOV je mechanicko – biologická se sdruženým objektem mechanického předčištění, VHS II 
MČOV se zahušťovací jímkou a kalovým silem. ČOV je provozována jako septik a odpadní 
vody jsou odváženy na ČOV Chlumec nebo na ČOV Neštěmice. Odtok z ČOV je do 
Telnického potoka. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce ČOV, ale nevedla ke zlepšení 
stavu. Byla upravena vestavba a nové el. rozvody. ČOV je zatěžovaná především v zimě 
v době lyžařské sezóny. Nárazové zatížení ČOV je o víkendu, přes týden je zatěžovaná 
především balastními vodami. 
ČOV VHS kompletně zakrytá mimo hrubého předčištění. Příjezd v zimě je k ČOV dost 
komplikovaný vzhledem ke sklonu komunikace. 
ČOV nemá rozhodnutí o vypouštění odpadních vod, neboť je provozována jako septik. 
 
Projektované parametry 
Počet EO  = 376 
Q   =  3  l/s 
Qroční   = 22 000  m3/rok 
BSK5 přítok  = 60  mg/l 
BSK5 přítok  = 5,2  t/rok 
NL přítok  = 55  mg/l 
BSK5 odtok  = 25  mg/l 
BSK5 odtok  = 6  t/rok 
NL  odtok  = 30  mg/l 
NL  odtok  = 2,838  t/rok 
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ČOV byla postavena v r.1991 až 1992, zkušební provoz ze dne 16.3.1994 č.j. RŽP 
1057/235/J-196,I-222/94-Zr/ne povolen do 31.3.1995. V roce 1995 převzata do majetku SVS 
a.s. Dle rozhodnutí Q = 17 500 m3/rok, BSK5 = 25 mg/l, NL = 30 mg/l. V roce 1997 
Q = 0,027 l/s, na odtoku CHSK = 197 mg/l, BSK5 = 99,4 mg/l a NL = 149 mg/l. V současnosti 
se vyváží. 
 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Obec nevyhovující stav likvidace odpadních vod řeší domovními mikročistírnami pro každou 
nemovitost s realizací v roce 2003. 
Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. Po 
roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0324 Telnice 
  .0324.02 Liboňov 
 

identifikační číslo obce  016571 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán sídelního útvaru Telnice - Ing. Arch. Fikarová – 09/1997 
4. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Liboňov leží severozápadně od Ústí nad Labem  v zemědělské oblasti v nadmořské 
výšce 420 - 500 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 43 trvale bydlících obyvatel, 
167 chatařů a chalupářů,  je zde 15 trvale obytných domů a 55 chat a chalup. Zástavba je 
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské 
výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel 
zůstane do r. 2015 na stejné úrovni. V obci není vodoteč, nejbližší mimo obec je 0,5 km 
vzdálený Telnický potok. Svým územím spadá do CHKO České středohoří. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Liboňov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 
vodovodem SK-UL.020.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce TeLnice zásobovaná z VDJ 
Telnice obec – 1 x 35 m3 (457,17 / 459,57 m n. m.) a dále VDJ Liboňov – 1 x 30 m3 
(436,90 / 440,30 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Telnice. Na vodovod 
je napojeno 70 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Liboňov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány 
v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.  

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0324 Telnice 
  .0324.03 Varvažov 
 

identifikační číslo obce  016573 
kód obce    00003 

ODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán sídelního útvaru Telnice - Ing. Arch. Fikarová – 09/1997 
4. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Varvažov  leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti v nadmořské 
výšce 275 - 300 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 344 trvale bydlících obyvatel, je zde 
72 chatařů a 23 lůžek v hotelích a penzionech. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna 
převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do 
povodí Labe. Předpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Obcí protéká Telnický 
potok a je zde vodní nádrž. Svým územím spadá do ochranného pásma vodního zdroje 
Telnice. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Varvažov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 
vodovodem SK-UL.020.3. Zdrojem vody je VDJ Telnice – 1 x 35 m3 
(303,95 / 305,55 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Telnice a přebytky vody 
z VDJ Telnice obec. Z VDJ Telnice je přes ČS Varvažov ATS zásobována obec Varvažov. 
Na vodovod je napojeno 97 % 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 tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Varvažov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 97 % obyvatel jsou akumulovány 
v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 3 % obyvatel jsou 
likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče. 

××××× 

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem 
rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0325 Tisá 
  .0325.01 Tisá 
 

identifikační číslo obce  016711 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán sídelního útvaru Tisá - Ing. Arch. Fikarová – 01/1999 
4. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. DÚR Tisá – odkanalizování západní části obce, ČOV z 09/2003, zpracovatel AZ 

CONZULT s.r.o. Ústí n/L 
8. DÚR Tisá – Vodovod a kanalizace směr Kačák z 06/2004, zpracovatel AZ CONZULT 

s.r.o. Ústí n/L 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Tisá leží severně od Libouchce v údolí říčky Tisá v zemědělské oblasti v nadmořské 
výšce 340 - 580 m n. m. Svým územím spadá do CHKO Labské pískovce a ochranného 
pásma vodního zdrojeTelnice II a III. 
Jedná se o obec, kde žije do 674 trvale bydlících obyvatel a je zde 199 rekreačních objektů. 
Na území obce je koupaliště, rybník a požární nádrž. 
Zástavba je soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Tisá je zásobována skupinovým vodovodem Velké Chvojno SK-UL.023 vodovodem 
SK-UL.023.2. Zdrojem vody je ÚV Ostrov, kde je upravována voda z prameniště Ostrov. 
Z ÚV Ostrov je pomocí ČS Ostrov čerpána voda do VDJ Ostrov Vrcholový – 2 x 400 m3 
(599,00 / 603,95 m n. m). Z VDJ Ostrov Vrcholový je odbočka do obce Tisá. Z VDJ Ostrov 
Vrcholový voda pokračuje do VDJ Tisá PK – 1 x 100 m3 (519,93 / 523.90 m n. m.). Do ÚV 
Ostrov může přitékat voda z VDJ Ostrov 1 x 20 m3 (472,20 / 473,30 m n. m.) s vlastním 
zdrojem, který je v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 70 % trvale 
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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. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí.  
V části obce v okolí rybníku Kačák je voda odebírána z řadu ve vlastnictví obce Tisá a 
z místních studní, jejichž ochrana proti kontaminaci je problematická. Do roku 2005 bude 
vybudován v této části obce vodovod s napojením na rozvod v majetku SVS a.s. Navrhovaný 
vodovodní řad DN 80 v délce 1742,5 m, DN 50 v délce 39 m a přípojky DN 25 v délce 80 m s 
napojením na stávající vodovod LT DN 80 u domova důchodců č.p. 411. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Tisá má jednotnou kanalizaci K-UL.014-J.C ukončenou ČOV Tisá a K-UL.015-J.C 
ukončenou ČOV Tisá PF, na kterých jsou likvidovány odpadní vody od 57 % trvale bydlících 
obyvatel, od 15 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad 
Labem, od 20 % předčištěny v septicích se vsakováním, od 1 % předčištěny v septicích 
s odtokem do kanalizace a od 7 % v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče 
nebo kanalizace. 
Kanalizace se zaústěním na ČOV Tisá je ve velmi špatném stavu, velké množství balastních 
vod, přičemž se jedná o odpadní vody od rodinných domů. 
 
V obci Tisá jsou dvě čistírny odpadních vod. Jedna ČOV je typu VHS a druhá je septik 
s půdním filtrem. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 13.4.2004 pod č.j.: OŽP 
3888,1663/100,130,131/J-827/03,04/Ši 
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 
 80 - 15 - 30 - - - - - - 
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Platnost rozhodnutí je do 12/2012 
 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV tvořenou sdruženým objektem mechanického 
předčištění VHS MČOV III/K a kalovým silem o objemu 100 m3. Recipientem je Tisský potok. 
Odvoz kalu k dalšímu zpracování je na ČOV Ústí nad Labem. ČOV je hydraulicky přetížená. 
Za deště není možné měřit průtok, kapacita stávajícího měrného objektu nestačí. 
 
Projektované parametry 
Počet  EO  = 400 
Q   =  0,90  l/s 
Qroční   = 28 382  m3/rok 
BSK5 přítok  = 294  mg/l 
BSK5 přítok  = 8,34  t/rok 
NL přítok  = 441,18  mg/l 
NL přítok  = 13,14  t/rok 
BSK5 odtok  = 22,02  mg/l 
BSK5 odtok  = 0,66  t/rok 
NL  odtok  = 27,70  mg/l 
NL  odtok  = 0,83  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 828,14 
Qroční   = 79 198  m3/r   
Qdenní   = 216,98  m3/d 
Q   = 2,51  l/s 
BSK5 prům.  = 229  mg/l  10 mg/l 
BSK5   = 18,14  t/rok  0,79 t/rok 
CHSK prům.  = 722  mg/l  46 mg/l 
CHSK   = 57,18  t/rok  3,64 t/rok 
NL prům.  = 727  mg/l  19 mg/l 
NL   = 57,58  t/rok  1,50 t/rok 
N-NH4   = 11,22  mg/l  0,92 mg/l   
N-NH4   = 0,889  t/rok  0,07 t/r 
P celk.   = 4,43  mg/l  2,35 mg/l 
P max.   = 0,35  t/rok  0,19 t/rok 
 
Druhá ČOV je  tvořená septikem a půdním filtrem. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 7.7.1997 pod č.j.: RŽP1940/235/G-265,I-
233,J-227/97-Zr 
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 
- - 20 30 20 30 - - - - - - 

 
Septik je tvořen 6 komorami – 3 jsou přepadem vrchem. Velmi obtížné vzorkovat odtok 
z ČOV, neboť odtokové potrubí drénuje okolí louky. Nutno zajistit správnou obsluhu lapačů 
tuků u penzionů. 
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Projektované parametry: 
Q   =  0,16  l/s 
Qroční   = 4 928  m3/rok 
BSK5 odtok  = 42  mg/l 
BSK5 odtok  = 0,20  t/rok 
NL  odtok  = 27,0  mg/l 
NL  odtok  = 0,13  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 19,65 
Qroční   = 2 130  m3/r   
Qdenní   = 5,83  m3/d 
Q   = 0,07  l/s 
BSK5 prům.  = 202  mg/l  37,5 mg/l 
BSK5   = 0,43  t/rok  0,08 t/rok 
CHSK prům.  = 403  mg/l  97 mg/l 
CHSK   = 0,86  t/rok  0,21 t/rok 
NL prům.  = 126  mg/l  25,5 mg/l 
NL   = 0,27  t/rok  0,05 t/rok 
N-NH4   = 32,6  mg/l    
N-NH4   = 0,069  t/rok   
P celk.   = 4,12  mg/l   
P max.   = 0,009  t/rok   
 
Recipientem je meliorační příkop. 
 
Vlastníkem obou ČOV a kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Výstavbou penzionů je stávající ČOV Tisá – septik s půdním filtrem kapacitně nedostačující. 
Nutná rekonstrukce ČOV, jsou požadavky na další připojení. 
Zrekonstruovat kanalizaci a odstranit balastní vody. 
 
Nová ČOV pro 350 EO je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s  
částečnou aerobní stabilizací kalu. Návrh technologie je souladu s ČSN 75 6401 a 75 6402. 
Koncepce kontejnerových stavebnicových čistíren (např. FORTEX AGS) využívá dlouhodobě 
ověřených prvků technologie nízkozatěžovaných aktivačních čistíren s nitrifikací a 
denitrifikací. Pro terciální dočištění odpadních vod bude použit mikrosítový bubnový filtr, 
v provedení do betonové šachty. Na odtoku z ČOV je místo pro odběr vzorků a měření 
průtoků. Kal bude odvážen a likvidován např. na ČOV Ústí nad Labem. 
Čistírna odpadních vod je dispozičně zabudována v přízemním objektu. Aktivační nádrže 
(denitrifikace + nitrifikace) tvoří spolu s dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží kalu 
kompaktní stavební monoblok. Monoblok nádrží je rozšířen o vstupní čerpací jímku, vírový 
lapák písku a šachtu pro bubnový filtr. 
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Základem čistírenské jednotky je dvojice nádrží z vodostavebního betonu o rozměrech 2,4 x 
7,4 x 3,08 m. V těchto nádržích je umístěna celá technologie aktivační části čistírny. K 
uskladňování kalu bude použita kalová jímka o užitném objemu 32 m3 (o rozměrech 3,8 x 
2,4 x 3,08 m). Nádrž bude navazovat na blok aktivačních a dosazovacích nádrží. Půdorysné 
rozměry ČOV jsou 12,5 x 6 m. Vzhledem k umístění čistírny v blízkosti zástavby je navrženo 
uzavřené provedení čistírny, která bude umístěna v jednoduchém přízemním objektu, který 
nenaruší ráz okolní zástavby. V nádržích kontejnerové ČOV (např. AČB 350 – B, FORTEX 
AGS)  je umístěna celá technologie aktivační části čistírny, tj. aktivační systém s nitrifikací a 
denitrifikací, odplyněním kalu, zdroje vzduchu a dosazovací nádrž.  

Je použit systém s predenitrifikací. V současnosti se jedná o nejprogresivnější systém 
řešení nitrifikace a denitrifikace, zvláště u malých ČOV. K  zabezpečení účinné denitrifikace 
pak plně postačuje recirkulace kalu 60 % Qd a 60 % interní recirkulace. Odpadní voda 
natéká do rozdělovací komory, která zabezpečuje pravidelný nátok do obou aktivačních 
nádrží. Denitrifikační prostory jsou míchány středobublinnou aerací, nitrifikační prostory jsou 
provzdušňovány celoplošně rozmístěnými  membránovými elementy. Na odtoku z 
aktivačních nádrží jsou umístěny odplyňovací komory, ze kterých aktivační směs samovolně 
odtéká do středových válců dosazovacích nádrží. Vertikální dosazovací nádrž je vybavena 
odtokovým žlábkem s  nornými stěnami a zařízením pro odtahování vyflotovaného kalu z 
hladiny dosazovací nádrže zpět do aktivační nádrže. Usazený aktivovaný kal je z vertikální 
dosazovací nádrže odtahován do denitrifikace nebo jako kal přebytečný do kalové jímky. Na 
zabezpečení dodávky vzduchu jsou použita dmychadla ( např. LUTOS v uspořádání 2 +1 
ks). Dmychadla jsou umístěna v dmychárně a zásobují vzduchem jak nitrifikační a 
denitrifikační sekce, tak i vzduchová čerpadla a kalovou jímku. Pro terciální dočištění 
odpadních vod bude použit mikrosítový bubnový filtr, v provedení do betonové šachty. 

Projektované kapacity: ČOV 350 EO, ČS, výtlak DN 80 – 139 m, DN 300 – 1586 m, přípojky 
DN 150 – 90 m 
 
Do roku 2005 bude dobudovaná větevná síť splaškové kanalizace v okolí rybníku Kačák 
obce Tisá, která bude svedena do stávající kanalizace. Současná splašková kanalizace je 
zaústěna do stávající čistírny odpadních vod typu VHS III ve východní části obce. Stavba 
bude probíhat s rekonstrukcí vodovodu. 
 
Projektované kapacity: DN 300 – 1186 m, DN 150 – 60 m 
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 CZ042.3510.4214.0326 Trmice  
  .0326.01 Trmice 
 

identifikační číslo obce  017497 
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 města Trmice  schválený 10/1996, zpracoval Terplán a.s. 

– Ing. arch. J.Fikarová 
8. Trmice -  odkanalizování II.etapa, RD, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Teplice 

ÚP Liberec, květen 2003 
9. Trmice – odstranění výusti, RD, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Teplice ÚP 

Liberec, prosinec 2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Trmice leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 140 - 160 m n. m. 
Jedná se o obec do 2300 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem a ubytovacími 
zařízeními (200 lůžek). Zástavba městského charakteru je soustředěná okolo řeky Bíliny a 
jejího náhonu, území náleží do povodí Labe. Město spadá do ochranného pásma prameniště 
Trmice Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Na území obce je Teplárna Trmice. 
Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na dostatek volných ploch pro 
rozvoj bydlení, výroby, podnikání i vybavenosti. V obci jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Trmice je zásobena částečně ze skupinového vodovodu Trmice OZ-SK.UL.028 
vodovodem OZ-SK.UL.028.1. Zdrojem vody je VDJ Trmice Horská – 2 x 160 m3 
(186,80 / 190,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 400 z AK Předlice 
vodárenské soustavy Žernoseky. Do VDJ Trmice Horská zároveň přitéká voda  z pramenišť 
Trmice a Milbohov. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodárenského 
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zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Trmice má jednotnou kanalizaci K-UL.028.2-J.C ukončenou ČOV Ústí nad Labem. 
Splaškové vody z pravého břehu řeky Bíliny jsou svedeny do ČSOV Trmice I a odtud 
čerpány výtlačným řadem V1 do kanalizačního systému města Ústí nad Labem a dále 
gravitačně na ČOV Ústí nad Labem. Na levém břehu jsou splaškové vody zaústěny přímo do 
Bíliny nebo jejího náhonu. V obci se nachází 11 kanalizačních výustí. Na kanalizaci je 
napojeno 81 % obyvatel, zbývajících 19 % obyvatel odvádí splaškové vody do 
bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem. Kanalizace je v majetku SVS 
a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Dešťové vody odtékají částečně rovnou do místních vodotečí, částečně do kanalizace. 

××××× 

Vybudování nového levobřežního kanalizačního sběrače „A“, který bude napojený na ČSOV 
Trmice I, vybudování ČSOV Trmice II, výtlačného řadu V2 a rekonstrukce gravitačních stok 
A-2, A-5, A-6. 
Vybudování nové ČSOV Za Humny, výtlačného řadu odpadních vod a dvou propojovacích 
stok, čímž dojde k odvedení odpadních vod na stávající sběrač B. 
 
Projektované kapacity: 
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Výtlak PE DN 80 - 37 m, KT DN 700 – 701 m, KT DN 600 – 129 m, KT DN 500 – 269 m, 
KT DN 400 – 170 m, KT DN 300 – 169 m, KT DN 200 – 351 m, ČS Q = 2 l/s 
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 CZ042.3510.4214.0326 Trmice  
  .0326.02 Koštov 
 

identifikační číslo obce  007102 
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 města Trmice  schválený 10/1996, zpracoval Terplán a.s. 

– Ing. arch. J.Fikarová 
7. Pasportizace výustí okresu ústí nad Labem z 03/2003, zpracovatel Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Koštov leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 145 - 170 m n. m. 
Jedná se o obec s cca 310 trvale bydlícími obyvateli a se 33 rekreačními objekty. Zástavba 
je soustředěná okolo řeky Bíliny a hlavní silnice Teplice – Ústí nad Labem, území náleží do 
povodí Labe a částečně do CHKO  České středohoří, zasahuje do ochranného pásma 
prameniště Trmice. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Předpokládá se mírný 
nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Koštov je zásobena z místního vodovodu Koštov OZ-M-UL.027. Zdrojem vody je VDJ 
Koštov – 1 x 500 m3 (205,00 / 210,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 400 
vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 81 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Koštov nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel se 
akumulují v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Do roku 2014 se odpadní vody z obce budou přečerpávat do kanalizačního systému obce 
Trmice. 

Projektované kapacity: ČS, DN 300 – 2550 m, DN 150 – 560 m. 
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 CZ042.3510.4214.0326 Trmice  
  .0326.03 Újezd 
 

identifikační číslo obce  007103 
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 města Trmice  schválený 10/1996, zpracoval Terplán a.s. 

– Ing. arch. J.Fikarová 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Újezd leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 140 - 170 m n. m. 
Jedná se o obec s cca 90 trvale bydlícími obyvateli s 2 rekreačními objekty. Obcí protéká 
řeka Bílina a Újezdský potok, území náleží do povodí Labe. Území obce zasahuje do CHKO 
České středohoří a zasahuje do ochranného pásma prameniště Trmice  a prameniště 
Milbohov. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Předpokládá se mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Újezd je zásobena ze skupinového vodovodu Trmice OZ-SK.UL.028 vodovodem OZ-
SK-UL.028.2. Zdrojem vody je VDJ Trmice Horská – 2 x 160 m3 (186,80 / 190,00 m n. m.), 
který je zásoben z vodárenské soustavy Žernoseky. Do VDJ Trmice Horská přitéká zároveň 
voda z prameniště Milbohov a Trmice. Na vodovod je napojeno 21 % obyvatel. Ostatní 
obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Újezd nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích se vsakováním. 

××××× 

 U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 
2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV.  
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.01 Ústí nad Labem – centrum 
 .0327.01 Ústí nad Labem – Severní terasa 
 .0327.01 Božtěšice 
 .0327.01 Bukov 
 .0327.01 Klíše 
 .0327.01 Krásné Březno 
 .0327.01 Mojžíř 
 .0327.01 Neštěmice 
 .0327.01 Předlice 
 .0327.01 Skorotice 
 .0327.01 Všebořice 
 

identifikační číslo obce  040940 
identifikační číslo obce  040942 
identifikační číslo obce  000895 
identifikační číslo obce  040941 
identifikační číslo obce  017505 
identifikační číslo obce  017526 
identifikační číslo obce  009816 
identifikační číslo obce  010386 
identifikační číslo obce  017500 
identifikační číslo obce  014848 
identifikační číslo obce  017510 

kód obce    00001 

ODKLADY 

1. Údaje o 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. Generel kanalizace města Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – 

08/1999 
8. ISPA Podkrušnohoří – dostavba kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
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10. Územní plán sídelního útvaru města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 
projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 

11. Ústí nad Labem – podpovodí sběrače Y, stoka P – DSP, Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. – 06/2001 

12. Ústí nad Labem – U skladiště, rekonstrukce kanalizace – dokumentace pro územní 
řízení – SVIS s.r.o. – 02/2002 

13. Ústí nad Labem – Čajkovského ul., rekonstrukce vodovodního přivaděče, DSP a RD – 
SVIS s.r.o., Ústí nad Labem – 10/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Z geomorfologického hlediska patří území města téměř výhradně Českému středohoří, resp. 
jeho centrální části - Ústeckému středohoří. Výjimkou je pouze severozápadní část města 
zasahující do okraje Mostecké pánve, který představuje pánev Chabařovická. 
Hlavní vodotečí je řeka Labe, která je důležitou mezinárodní vodní cestou. Na území města 
do ní ústí řeka Bílina. 
 
Vodní toky na území města 
TOK Správce  
Labe Povodí Labe 
Podlešínský potok Lesy České Republiky - Oblastní správa toků Teplice 
Bílina Povodí Ohře 
Klíšský potok Povodí Ohře 
Bílý potok Povodí Ohře 
Chuderovský potok Povodí Ohře 
Hostovický potok Lesy České Republiky 
Ždírnický potok Povodí Ohře 
Újezdský potok Lesy České Republiky - horní tok, Obecní úřad Trmice - dolní tok  
Zalužanský potok Teplárna 
Stříbrnický potok Městský úřad Ústí nad Labem město 
Dobětický potok Lesy České Republiky 
Novoveský potok Lesy České Republiky 
Bahniště Lesy České Republiky 
Kojetický potok Lesy České Republiky 
Pekelský potok Lesy České Republiky -horní tok, OÚ Neštěmice - dolní tok 
Neštěmický potok Povodí Ohře 
 
Členění města 
Ústí nad Labem se členění do 4 městských obvodů (tzv. územní obvody městských částí):  
Obvod I. město má 10 městských čtvrtí: vnitřní město, Vaňov, Hostovice, Předlice, Klíše, 
Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice a Habrovice – Strážky; 
Obvod II. Severní terasa tvoří 2 městské čtvrtě: Severní Terasa a Dobětice; 
Obvod III. Neštěmice je rozdělen do 3 městských čtvrtí: Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř; 
Obvod IV. Střekov čítá 4 městské čtvrtě: Svádov - Olešnice – Budov, Střekov –  
Nová Ves – Kojetice, Brná nad Labem a Sebuzín – Církvice. 
Městské obvody jsou dále členěny na městské čtvrti (tzn. části obcí) a urbanistické obvody. 
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Nadmořská výška je 140 - 350 m n. m.  
V Ústí nad Labem je 80 606 trvale bydlících obyvatel. Území obcí zasahují do ochranných 
pásem vodních zdrojů Vaňov, Neštěmice, Mojžíř, Božtěšice a Bukov Šustrův pramen. 
Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Ústí nad Labem je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – 
Krásné Březno SK-UL.032.1, ze kterého jsou zásobovány městské části Krásné Březno, 
Neštěmice , Mojžíř a místním vodovodem OF-M-UL.033, který zásobuje městské části Ústí 
nad Labem - střed, Předlice, Klíše, Severní terasa, Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice, 
Dobětice. Město Ústí nad Labem je rozděleno na sedm tlakových pásem. 
Voda do Ústí n/L přitéká z okresu Teplice z vodárenské soustavy Fláje z AK Malhostice, 
odkud teče do VDJ Střížovická hora – 2 x 6000 m3 (330,00 / 336,00 m n. m.), odkud teče do 
VDJ Kočkov starý – 2 x 400 + 1 x 1065 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.) a VDJ Kočkov nový – 
1 x 2000 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.). Z VDJ Střížovická hora je možno vodu přepouštět do 
VDJ Kubistov, ze kterého je zásobována lokalita Střížovice. 
Z propojovacího řadu mezi vodojemy VDJ Střížovická hora a VDJ Kočkov je zásobován VDJ 
Ve stráni – 2 x 1000 m3 (314,00 / 319,00 m n. m.), ze kterého je zásobována část Všebořic a 
Ústí nad Labem II. tlakové pásmo a VDJ Všebořice – 2 x 1000 m3 (275,00/280,00 m n. m.). 
VDJ Kočkov starý i nový je dotován vodou z ÚV Tisá. Z VDJ Kočkov je zásobováno Ústí nad 
Labem IV. tlakové pásmo. Z VDJ Kočkov je zásobován VDJ Skřivánek – 1 x 1000 m3 
(275,00 / 280,00 m n. m.) a VDJ Skřivánek přístavba – 1 x 1500 m3 
(275,00 / 280,00 m n. m.), který zásobuje Ústí nad Labem III. tlakové pásmo a obec 
Holoměř. Z VDJ Kočkov se voda čerpá do VDJ Stříbrníky – 3 x 2000 m3 
(345,00 / 350,00 m n. m.) odkud se čerpá do VDJ Chuderov - město – 2 x 650 m3 
(405,00 / 410,00 m n. m.). Z VDJ Chuderov - město je zásobováno Ústí nad Labem VII. 
tlakové pásmo a obec Chuderov. Z VDJ Stříbrníky je zásobováno Ústí nad Labem V. tlakové 
pásmo. Z VDJ Stříbrníky se čerpá  do VDJ Na kopečku – 2 x 1000 m3 
(375,00 / 380,00 m n. m.) a do VDJ Dobětice – 1 x 50 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.). Z VDJ 
Na kopečku je zásobováno Ústí nad Labem VI. tlakové pásmo a obec Dobětice. Z VDJ 
Stříbrníky voda teče do VDJ Důlce – 1 x 500 m3 (192,50 / 197,00 m n. m.). 
 
Dále do Ústí nad Labem přitéká voda z okresu Litoměřice z vodárenské soustavy Žernoseky 
z PB  VDJ Michalovice – 2 x 2000 m3 (307,00 / 312,00 m n. m.). V AK Trmice se rozděluje na 
dvě větve odkud teče přes AK Kubistov do VDJ Kubistov – 2 x 650 m3 
(202,00 / 207,00 m n. m.), který zásobuje obec Kubistov. Z VDJ Kubistov je možné vodu 
čerpat do VDJ Střížovická hora. Z AK Kubistov voda teče do AK Předlice odkud teče do VDJ 
Pod lanovkou – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.) a z AK Předlice pokračuje do VDJ 
Bukov – 2 x 1350 m3 (202,40 / 206,40 m n. m.). Do VDJ Pod lanovkou přitéká voda z VDJ 
Telnice. Z VDJ Pod lanovkou jsou zásobovány Předlice a Ústí nad Labem I. tlakové pásmo, 
které je rovněž zásobováno z VDJ Bukov a VDJ Větruše. Do VDJ Bukov dále přitéká 
prameniště Božtěšice a prameniště Bukov – Šustrův pramen. Z VDJ Bukov je voda čerpána 
do  VDJ Klíše – 2 x 2000 m3 (243,32 / 248,32 m n. m.), odkud je čerpána do VDJ Nová 
Habřina – 1 x 500 m3 (305,00 / 310,00 m n. m.). Z VDJ Klíše je zásobováno Ústí nad Labem 
II. tlakové pásmo a z VDJ Nová Habřina je zásobována lokalita Habřina a část Bukova. Z 
VDJ Bukov je možné čerpat vodu do VDJ Skřivánek a do VDJ Všebořice – 2 x 1000 m3 
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(275,00 / 280,00 m n. m.). Z VDJ Všebořice je zásobována část Všebořic, obec Podhoří, 
Božtěšice, Skorotice a Ústí nad Labem II. tlakové pásmo.  
Druhá větev  z AK Trmice přivádí vodu do VDJ Větruše – 2 x 1600 m3 
(205,20 / 210,00 m n. m.), který je propojen s VDJ Štěpánkův – 2 x 1000 m3 
(204,00 / 210,00 m n. m.). Z VDJ Větruše  je zásobováno Ústí nad Labem I. tlakové pásmo a 
je možné zásobovat VDJ Farská louka a městskou část Ústí nad Labem – Střekov, Olšinky, 
Svádov a Valtířov. 
Z VDJ Větruše je zásobován VDJ Autoškola AKU – 2 x 250 m3 (207,80 / 210,00 m n. m.) a 
VDJ Pod Kanonem – 2 x 750 m3 (142,50 / 147,50 m n. m.). Z VDJ Autoškola je zásobováno 
Krásné Březno I. tlakové pásmo. Z VDJ Autoškola AKU je voda čerpána do VDJ Nad 
autoškolou – 2 x 1500 m3 (240,00 / 245,00 m n. m.), ze kterého je zásobováno Krásné 
Březno II. tlakové pásmo. Z VDJ Pod Kanonem je voda čerpána do VDJ Na Kanonu – 
2 x 2500 m3 (206,00 / 211,00 m n. m.), odkud se čerpá do VDJ Na vyhlídce – 2 x 1500 m3 
(240,00 / 245,00 m n. m.) a dále se čerpá do VDJ Nad vyhlídkou – 2 x 500 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.). Z VDJ Na Kanonu jsou zásobovány Neštěmice I. tlakové pásmo a 
Mojžíř I. tlakové pásmo, přes které je zároveň zásobován VDJ Mojžíř dolní – 1 x 100 m3 
(184,73 / 187,91 m n. m.). VDJ Mojžíř dolní je zásobován z prameniště Mojžíř. Z VDJ Mojžíř 
dolní se čerpá do VDJ Mojžíř horní – 1 x 50 m3 (212,63 / 215,98 m n. m.), který zásobuje 
Mojžíř II. tlakové pásmo. Do VDJ Mojžíř- horní je svedena další část prameniště Mojíř , 
v současné době neprovozované. 
Z VDJ Na vyhlídce je zásobováno Krásné Březno II. tlakové pásmo a Neštěmice II. tlakové 
pásmo. Z VDJ Nad vyhlídkou je zásobováno Krásné Březno III. tlakové pásmo a Neštěmice 
III. tlakové pásmo. Neštěmice II. tlakové pásmo je zároveň zásobováno z VDJ Neštěmice 1 a 
2 – 440 + 440 m3 (223,00 / 227,24 m n. m.), do kterých přitéká prameniště Neštěmice a 
zároveň jsou zásobovány z VDJ Ryjice. Do VDJ Ryjice je dále přiváděna voda řadem DN 
150 ze skupinového vodovodu Velké Chvojno z VDJ Radešín. 
 
Vodárenské soustavy Fláje a Žernoseky jsou propojeny řadem DN 600 mezi AK Malhostice 
a AK Řehlovice. Vodovodní síť města Ústí nad Labem je vzájemně propojena a tím je 
umožněno i propojení jednotlivých tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ústí nad Labem má v současné době velmi rozsáhlou kanalizační síť převážně jednotné 
soustavy K-UL.028.4-J.C a K-UL.028.5-J.C ukončenou ČOV Ústí nad Labem, která svým 
rozsahem pokrývá až na malé výjimky celé území města (včetně příměstských částí). Tato 
kanalizační síť a její objekty jsou různého stáří a různé kvality. 
V roce 1997 byly dokončeny levobřežní sběrače „Y“, „Z“ a ČOV Ústí nad Labem. Kanalizační 
sítí, která je řešena jako jednotná s oddělovači dešťových vod, je zabezpečeno převedení 
převážné části odpadních vod z levého břehu Labe na čistírnu odpadních vod.  
 
ČOV a kmenový sběrač „Y“ jsou dimenzovány na Q24 = 600 l/s, Qd = 750 l/s a 
Qmax.dešt. = 1800 l/s.  
Sběrač „Y“ je páteřní levobřežní sběrač, do kterého jsou v současné době přepojeny přes 
odlehčovací komory stávající kanalizační sběrače na levém břehu Labe z povodí Ústí nad 
Labem – Centrum, Krásné Březno, Dobětice a přes čerpací stanici ČS z celé povodí stoky 
„Z“. Část povodí Krásného Března je odkanalizováno do řeky Labe bez předčištění. 
 
Stávající stoka „Z“, přivádějící odpadní vody z Předlic, Klíše, z části Ústí n.l. – centrum a z 
Trmic byla již prodloužena do čerpací stanice ČS Z, která přečerpává odpadní vody do 
sběrače „Y“. Kapacita této čerpací stanice je v rozsahu 125 až 650 l/s.  
Povodí Všebořic, Bukova společně s lokalitou Božtěšicemi , částí lokality Skorotice , Severní 
terasou , Stříbrníky a částí Dobětic jsou odvedeny do stávající stoky „Z“a do kan. rozvodů se 
zaústěním do ČS Z a následně přečerpány do sběrače „Y“. Část lokality Skorotice má 
jednotnou kanalizační síť s vypouštěním do vodoteče. Dále část lokality město centrum je 
odváděno přímo do řeky Labe bez předčištění. 
Plánovanou výstavbou stoky „Z2“ a v roce 1999 vybudovanou stokou „Z1“ budou do sběrače 
„Y“ převáděny gravitačně.  
Střekov je přečerpáván dvouramennou shybkou 2 x DN 400 pod Labem do prodlouženého 
sběrače „Z“  v množství Q24 = 140 l/s, Qmax = 420 l/s.  
 
Městská část Ústí nad Labem - Neštěmice má odvedeny odpadní vody ČOV Ústí nad 
Labem.  
V rámci stavby “Ústí nad Labem – Neštěmice – napojení na ČOV“, stoka “N”, byla v roce 
1998 vybudována čerpací stanice splašků ČS1 na stávající stoce “MV”. Stávající stoka “MV” 
DN 1400 – 1600 byla zaústěna do Labe pod areálem TONASA. Čerpací stanicí ČS1 
přečerpává přes výtlačné potrubí splašků “V1” do nově postavené propojovací stoky “V” 
(obj. 01.1), která je napojena do stávající stoky DN 400 za obchodním domem Květ. Odpadní 
vody ze stávající stoky 500 / 750 jsou též přečerpávány do výtlačného potrubí splašků “V1” 
pomocí vybudované čerpací stanice ČS2, a krátkého výtlačného potrubí splašků „V2“ 
zaústěného přímo do výtlaku „V1“.  
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Podchycení odpadních vod z lokality Mojžíře bylo řešeno výtlačnými řady „V1“ a „V2“ 
propojujícími stávající výustě a přečerpáváním do stávající stoky „MV“, kterou jsou odpadní 
vody gravitačně odváděny dále do stokové sítě v Neštěmících a následně na ČOV. 
 
ČOV Ústí nad Labem 
Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 18.7.2002 pod č.j.: RŽP 2329/I-390,J-
751/02/Sv 
Limity: 
Q = 14 191 000 m3/rok 
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Platnost rozhodnutí je do 12.2012 
 
ČOV Ústí nad Labem je řešena jako mechanicko - biologická čistírna s mezofilní anaerobní 
stabilizací kalu. Technologie je tvořena čerpáním odpadních vod, hrubým předčištěním, 
primární sedimentací, aktivačním procesem s biologickým systémem odstraňování N a P a 
s regenerací kalu (R - AN - D - N), se separací kalu v kruhových dosazovacích nádržích, 
s vyhřívaným kalovým hospodářstvím, ve kterém je obsaženo zahušťování kalů a po jejich 
anaerobní stabilizaci se strojním odvodněním. Dále s plynovým a tepelným hospodářstvím a 
využitím bioplynu v kogeneračních jednotkách. 
OV jsou do ČOV čerpány, předčištěny na velmi jemných česlech, zbaveny písku 
v provzdušňovaném lapáku písku a po sedimentaci v podélně protékaných usazovacích 
nádržích jsou vedeny do systému R - AN - D - N. Přítok OV je veden jak do anaerobní zóny, 
tak do denitrifikace. Regenerace a nitrifikace jsou provzdušňovány jemnobublinnou 
pneumatickou aerací. Systém je vybaven interní recirkulací aktivační směsi. Separace kalu 
probíhá v hlubokých kruhových dosazovacích nádržích a vratný kal je veden do regenerace. 
Ve vodní lince je přes ČOV veden celý dešťový průtok přiváděný čerpadly do technologické 
linky (není odlehčení za usazovacími nádržemi). 
Primární surový kal je zahušťován přímo v usazovacích nádržích, přebytečný aktivovaný kal 
je zahušťován mechanicky na odstředivce. Po společné homogenizaci obou kalů jsou 
čerpány do vyhnívacích nádrží. Vznikající plyn je jímán v plynojemu a využit v plynovém, 
tepelném a energetickém hospodářství. 
  
Projektované hodnoty: 
Přítok odpadních vod do ČOV   582,5 l/s, 50 310 m3/den 
EO       169 048 
Qdešť       1800 l/s 
BSK5       10 142,9 kg/d 
CHSK       22 752 kg/d 
NL       13 716,9 kg/d 
N-NH4       589,9 kg/d 
Nc       1 237,5 kg/d 
Pc       226,2 kg/d 
RAS       101 266,5 kg/d 
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Výkonové parametry: 
Skutečný přítok rok 2002    230,85 l/s,   19 945,6 m3/den    
BSK5 skutečnost rok 2002    3 086,8 kg /den 
CHSK skutečnost rok 2002    10 152 kg/den 
NL (veškeré) skutečnost rok 2002   4 647 kg/den 
N-NH4 skutečnost rok 2002    280 kg/den 
Pc skutečnost rok 2002    104 kg/den 
 

××××× 

V rámci rekonstrukce ČOV Ústí nad Labem je navrženo osazení nového drapáku štěrku, 
který umožní bezproblémové těžení. V čerpací stanici bude osazeno čtvrté šnekové 
čerpadlo, budou osazeny nové česle a realizován nový systém propírky a lisování shrabků. 
Bude vystrojena třetí usazovací nádrž a ve stávajících nádržích bude upraven systém 
odběru plovoucích látek a vyměněny deformované přelivné hrany. 

Pro zvětšené regenerace budou využity dvě nevyužívané usazovací nádrže. Regenerace 
budou rozděleny na oxickou a anoxickou část. Do anoxické části bude přivedena kalová 
vody a část mechanicky předčištěné odpadní vody. Toto řešení zajistí zvýšené odstraňování 
dusíku. Z důvodu zařazení regenerací do čistírenské linky je nutno zvýšit výkon čerpací 
stanice. Budou osazeny tři nová čerpadly s vyšší výtlačnou výškou. 

Dále se předpokládá zvýšení kapacity zahuštění kalu a realizace termofilní stabilizace. 
Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.  
 
Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem byla zařazena do projektu ISPA- 
No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.  
 
STOKA „Z2“ 
Jedná se o výstavbu kanalizační stoky „Z2“ začínající v křižovatce Na Předmostí, kde se 
napojuje na stoku „Z1“, která byla realizována v roce 1998. Trasa stoky pokračuje ulicí 
Hrnčířskou, prochází na Mírové náměstí, dále ulicí Revoluční a končí v křižovatce ulic 
Revoluční - Masarykova, kde přepojuje stávající kanalizaci z ulice Masarykovy.  
Stoka „Z2“ vede převážně v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje. Při výstavbě stoky 
dojde k přepojení křižovaných stok a k napojování kanalizačních přípojek od přilehlých 
objektů.  
Délka stoky „Z2“ je 710,0 m, dimenze stoky vychází ze zpracovaného generelu města Ústí 
nad Labem, profil potrubí DN 1000. 
Stoka „Z2“ bude odvodňovat povodí městských částí Bukov, Klíše, Severní Terasa, 
Všebořice a Božtěšice, kde trvale bydlí cca 28 tisíc obyvatel (údaje dle sčítání lidu z roku 
1991). Tyto odpadní vody jsou v současné době odváděny do stoky „Z“ a přečerpávány 
čerpací stanicí na stoce „Z“ do sběrače „Y“.  
Po vybudování stoky „Z2“ budou tyto vody odvedeny gravitačně Na Předmostí, dále stokou 
„Z1“ do prostoru čerpací stanice na stoce „Z“, projdou gravitačně čerpací stanicí (stokou 
zakotvenou pod jejím stropem) a budou odváděny sběračem „Y“ na čistírnu odpadních vod 
Ústí nad Labem.  
Tímto řešením dojde k uvolnění kapacity v čerpací stanici, ke snížení spotřeby elektrické 
energie. Dojde k vybudování páteřní stoky začleněné do kanalizačního systému města. 
Stávající kanalizační stoky v trase stoky „Z2“ jsou vlivem stáří a značné dopravní zátěže ve 
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špatném technickém stavu, místy jsou nekapacitní. Stoka „Z2“ je vlastně rekonstrukcí těchto 
nevyhovujících stok. Dojde k přepojení a obnově veřejných částí kanalizačních přípojek.  
 
MASARYKOVA I 
Předmětem stavby je zkapacitnění stávající kanalizační stoky v Masarykově ulici a zrušení 
odlehčovací komory OK2, která je umístěna v Masarykově ulici v prostoru Špitálského 
náměstí. Dalším objektem je přepojení kanalizační výusti v ul. Londýnské a přečerpávání 
odpadních vod do stávající gravitační kanalizace a jejich odvedení na ČOV Ústí nad Labem. 
Trasa stoky začíná v křižovatce ulic Revoluční – Masarykova, kde se napojuje na stavbu 
stoky „Z2“ a pokračuje Masarykovou ulicí v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje, až 
do křižovatky Masarykova - Londýnská. Navrhovaný výtlačný kanalizační řad a čerpací 
stanice jsou umístěny v tělese komunikace ul.Londýnské.  
Ke zkapacitnění bylo přistoupeno na základě vyhodnocení stávajícího stavu kanalizační sítě, 
které vychází ze zpracovaného generelu kanalizace města Ústí nad Labem.  
 
MASARYKOVA II 
Předmětem stavby je zkapacitnění stávající kanalizační stoky v Masarykově ulici a zrušení 
odlehčovacích komor OK7 a OK8, které jsou umístěny v Masarykově ulici v úseku stoky 
mezi ulicemi Vilová, U Stadionu. Trasa rekonstruované stoky začíná pod křižovatkou ulic 
Masarykova – Šaldova - Herbenova, v soutokové šachtě se stokou „E“ a pokračuje 
Masarykovou ulicí v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje, až do křižovatky 
Masarykova – U Stadionu.  
Ke zkapacitnění bylo přistoupeno na základě vyhodnocení stávajícího stavu kanalizační sítě, 
které vychází ze zpracovaného generelu města Ústí nad Labem a na základě fyzického 
stavu předmětné kanalizace. Jedná se o stoky vejčitého profilu DN 400 / 600 a DN 500 / 750 
značného stáří (100 až 110 let). Odlehčovací komory OK7 a OK8 v Masarykově ulici, které 
jsou umístěny blízko sebe, neplní funkci odlehčování. Celková délka rekonstruované části je 
797,0 m.  
 
STOKA O 
Jedná se o stavbu kanalizačního výtlaku, který bude odvádět splaškové vody z podpovodí 
sběrače „Y“, které nejsou v současné době čištěny, do kanalizačního sběrače „Y“. Dešťové 
vody budou odděleny a odvedeny stávajícími stokami do recipientu. 
V současné době je v dané oblasti jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové 
vody do řeky Labe bez čištění. Účelem stavby je podchycení a odvedení odpadních vod 
z oblasti Krásné Březno (výust do Labe č.19, 20 a 21) na ČOV Ústí nad Labem. Na stávající 
stoce bude vybudována čerpací stanice s odlehčovací komorou. Odlehčovací komora zajistí 
přítok splaškových a naředěných odpadních vod do čerpací jímky. Splaškové vody a ředěné 
odpadní vody v množství min. (1+2)Q24 budou přečerpávány výtlakem do stávající šachty na 
stoce „Y“. ČS „O“ bude opatřena havarijním přepadem. 
Výtlak je navržen PE 125 x 11,4 mm v délce 574 m a havarijní přepad ČSOV KTH DN 150 
dl. 5 m. Při dešti je kapacita ČS 8,25 l/s a zbytek bude přepadat do recipientu. 
 
STOKA „P“ 
V letech 2002 – 2003 byla realizována stoka „P“. 
 
Rekonstrukce kanalizace v ul. U skladiště 
V roce 2005 bude provedena rekonstrukce stávající vejčité stoky 500 / 750 z roku 1900, 
která bude nahrazena potrubím KTH DN 600 dl. 600 m. 
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Odstranění výusti – Žižkova 
Realizace akce v 2003 – 2004: KT DN 500 - 616 m,KT DN 300 – 65 m, výtlak PE DN 80 –
 270 m, ČS Q = 2,64 l/s  
 
Odstranění výustí UL- Přístavní ul. 
Předpokládaná realizace do roku 2010, DN 300 – 150m, DN 100 – 300, 2 x ČS Q=1,0 l/s. 
Dosud pouze záměr. 
 
 
Obec Nová Ves bude odkanalizována do kanalizačního systému městské části Střekov 
kanalizací DN 300 délky 1300 m. Na stavbu je vydáno stavební povolení. 
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.02 Církvice 
 

identifikační číslo obce  014641 
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. Generel kanalizace města Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – 

08/1999 
8. Územní plán sídelního útvaru města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 
9. Pasportizace výustí Ústí nad Labem z 03/2003, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – 
Střekov.  
Místní část Církvice leží cca 10,0 km od centra města Ústí nad Labem směrem na 
Litoměřice, na pravém břehu řeky Labe. Nadmořská výška je 140 - 205 m n. m. Území obce 
zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Sebuzín vrty. 
Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel.  
Recipientem v obci je řeka Labe.  
Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za 
prací do Ústí nad Labem.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Církvice je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem 
SK-UL.031.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Sebuzín zásobovaná z VDJ Sebuzín I – 
2 x 20 m3 (193,00 / 195,00 m n. m.) a z VDJ Sebuzín II – 1 x 60 m3 
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(193,50 / 196,00 m n. m.). V obci je VDJ Církvice – 1 x 50 m3 (172,00 / 174,50 m n. m.), ale 
ten se nevyužívá a je předán zahrádkářům. Na vodovod je napojeno 78 % obyvatel. 
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 má jednotnou kanalizační síť K-UL.019-J.N. Odpadní vody od 66 % trvale bydlících 
obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % trvale bydlících 
obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se 
vsakováním. Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Po roce 2016 budou odpadní vody přečerpávány. Projektované kapacity: 2 x ČS, DN 100 – 
950 m. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV.  
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.03 Habrovice 
 

identifikační číslo obce  003643 
kód obce    00003 

 
Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. 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 města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J. Sedlák 
8. Žádost statutárního města Ústí nad Labem v zastoupení společností PROVOD – 

inženýrská spol., s. r. o. ze dne 28.2.2008  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – 
město.  
Místní část Habrovice leží cca 5,0 km od centra města Ústí nad Labem severozápadním 
směrem. Nadmořská výška je 230 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 230 trvale bydlících 
obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 
Recipientem v obci je bezejmenný potok, na západ od obce protéká Bílý potok, na kterém je 
vybudován Habrovický rybník. 
Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Habrovice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.22. Zdrojem vody je VDJ Strážky PK – 1 x 100 m3 
(349,57 / 353,57 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 z VDJ Libouchec 
horní PK. Na vodovod je napojeno 43 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské 
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vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 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 tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Habrovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.018-J.C ukončenou ČOV Habrovice, 
která likviduje odpadní vody od 64 % trvale bydlících obyvatel, 30 % obyvatel předčišťuje 
odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a 6 % v septicích se vsakováním. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 18.12.2003 pod č.j.: OŽP 4162/131/J-
831/03/Mar 
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 
- 60 - 20 - 30 - - - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 12/2012 
 
Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV tvořenou sdruženým objektem mechanického 
předčištění VHS MČOV II/K, kalovým silem o objemu 30 m3 a 2 ks kontejnerových kalových 
polí. Způsob odvodnění kalu – odvoz na ČOV Neštěmice. Recipientem je Bílý potok.  

 
Projektované parametry: 
Počet  EO  = 329 
Q   =  0,93  l/s 
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Qroční   = 29 200  m3/rok 
BSK5 přítok  = 250  mg/l 
BSK5 přítok  = 7,3  t/rok 
NL přítok  = 375  mg/l 
NL přítok  = 10,96  t/rok 
BSK5 odtok  = 25  mg/l 
BSK5 odtok  = 0,73  t/rok 
NL  odtok  = 35  mg/l 
NL  odtok  = 01,02  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 148 
Qroční   = 27 707  m3/r   
Qdenní   = 75,89  m3/d 
Q   = 0,88  l/s 
BSK5 prům.  = 925  mg/l  5 mg/l 
BSK5   = 25,63  t/rok  0,14 t/rok 
CHSK prům.  = 1963  mg/l  26 mg/l 
CHSK   = 54,39  t/rok  0,72 t/rok 
NL prům.  = 975  mg/l  4,9 mg/l 
NL   = 27,01  t/rok  0,14 t/rok 
N-NH4   = 24,5  mg/l    
N-NH4   = 0,679  t/rok  
P celk.   = 14,38  mg/l  
P max.   = 0,4  t/rok   
 
Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 
Stávající septiky budou do roku 2015 zrušeny a přepojeny na kanalizaci. 

Nové řešení spočívá ve zrušení ČOV Habrovice a převedení odpadních vod do 
kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Jedná se o vybudování gravitační stoky, 
čerpací stanice a výtlačného řadu, který bude zaústěn do kanalizace v části Všebořice se 
zakončením na centrální ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Technologie ČOV Habrovice je 
na hranici své životnosti. 
 
V aglomeraci Ústí nad Labem, která je na Konkrétním seznamu aglomerací v příloze 
Usnesení vlády České republiky o Aktualizaci strategie financování implementace Směrnice 
č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, je uváděn počet obyvatel aglomerace 
včetně obyvatel městské  části  Habrovice. 
Zahrnutí městských částí Habrovice a Strážky do aglomerace Ústí nad Labem vyhovuje 
Dodatku č. 1 č. j. 7 869/2004-7000 Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10 
534/2002-6000, který stanovil pravidla, podle nichž se postupuje při posuzování jednotlivých 
aglomerací.  
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.04 Hostovice 
 

identifikační číslo obce  004598 
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 města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J. Sedlák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – 
město. Místní část Hostovice leží cca 4,0 km od centra města Ústí nad Labem, nad prudkým 
srázem jižně od města Trmice, v klínu mezi řekou Labem a Bílinou. Nadmořská výška je 240 
- 280 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma 
vodního zdroje Hostovice. Území obce spadá pod povodí Ohře. Jedná se o obec do 240 
trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 
Recipientem v obci je Hostovický potok. Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně 
rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hostovice je zásobena z místního vodovodu Hostovice OZ-M.029. Zdrojem vody je 
VDJ Hostovice – 1 x 50 m3 (292,20 / 294,50 m n. m.), do kterého se čerpá ČS Hostovice 
přes obec Hostovice z rozvodné sítě Ústí n.L.. Horní část lokality Hostovice je zásobena dále 
z AT- stanice umístěné na rozvodné vod. síti . Dále je voda vedena přes Hostovice PK - 
244,50 m n. m do dolní části obce. Do VDJ Hostovice je gravitačně svedena voda 
z prameniště Hostovice. V současné době se prameniště nevyužívá. do kterého se čerpá 
z VDJ Větruše. Obec je rozdělena na tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 73 % 
obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Hostovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v  bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové 
jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.  
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.05 Sebuzín 
 

identifikační číslo obce  014642 
kód obce    00005 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – 
Střekov.  
Místní část Sebuzín leží cca 8,0 km od centra města Ústí nad Labem směrem na Litoměřice, 
na pravém břehu řeky Labe. Území obce spadá do CHKO České středohoří, do ochraných 
pásem vodních zdrojů Sebuzín (prameniště, vrty) a Tlučeň. Nadmořská výška je 145 - 280 m 
n. m. Jedná se o obec do 370 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu 
trvale žijících obyvatel. 
Recipientem v obci je řeka Labe a Tlučeňský potok. 
Zástavba je z části soustředěná, z části rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými 
domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem a pracují v zemědělské výrobě – 
ovocnářství.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sebuzín  je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem 
SK-UL.031.2. Zdrojem vody jsou prameniště Sebuzín I, které je svedeno do VDJ Sebuzín I – 
2 x 20 m3 (193,00 / 195,00 m n. m.) a prameniště Sebuzín II, III. a IV. které je svedeno do 
VDJ Sebuzín II – 1 x 60 m3 (193,50 / 196,00 m n. m.). Do VDJ Sebuzín I je možné čerpat 
vodu z ČS Sebuzín. Z VDJ Sebuzín I a Sebuzín II je zásobována obec Sebuzín a z VDJ 
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Sebuzín II je zásobována i obec Církvice. Lokalita Kolibov je zásobována z přívodního vod. 
řadu z prameniště Tlučeň. 
Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Sebuzín je jednotná kanalizace K-UL.020-J.N, K-UL.021-J.N, K-UL.022-J.N 
s vyústěním do vodoteče s předčištěním ve dvou septicích. Odpadní vody od 39 % trvale 
bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a  od 61 % bydlících 
obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče. Kanalizace je v majetku 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Po roce 2016 b navrhujeme vybudovat na kanalizaci vybudovat ČOV pro 350 EO a přepojit 
všechny objekty.. 
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.06 Střekov 
 

identifikační číslo obce  040944 
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 kanalizaci, 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 města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Městská část Ústí nad Labem – Střekov leží na pravém břehu Labe  v nadmořské výšce 
145 - 300 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří. Jedná se o část krajského 
města s 10 894 trvale bydlícími obyvateli.  Zástavba je soustředěná, městská část je 
zastavěna bytovými domy, obyvatelé pracují převážně v chemickém a strojírenském 
průmyslu. Na území městské části je závod Setuza a.s., který se zabývá potravinářskou 
výrobou a výrobou spotřební drogerie. Recipientem je řeka Labe. Počet trvale žijících 
obyvatel bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Městská část Ústí nad Labem – Střekov  je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín 
SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.4. Městská část Ústí nad Labem – Střekov  je rozdělena 
na tři tlaková pásma. Zdrojem vody jsou vrty Sebuzín, ze kterých se čerpá do VDJ Zlatá 
stezka nový – 2 x 1100 m3 (217,00 / 222,00 m n. m.) a do VDJ Zlatá stezka starý – 
1 x 100 m3 (215,10 / 219,00 m n. m.). Dále do VDJ Zlatá stezka je svedena voda 
z prameniště Tlučeň a Jedlina. Z VDJ Zlatá stezka nový teče voda do VDJ Farská starý – 
1 x 650 m3 (173,93 / 177,28 m n. m.). Z VDJ Zlatá stezka nový a VDJ Farská starý  je 
zásobován Střekov I. tlakové pásmo. Střekov I. tlakové pásmo je možné zásobovat z VDJ 
Větruše - 2 x 1600 m3 (205,20/210,00 m n. m.). Z VDJ Farská starý se čerpá do VDJ Branka 
II - 2 x 250 m3 (258,11 / 262,61 m n. m.), který je dotován ze zdroje Kojetice (Sedlecký, Lesní 
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I,II, Údolní, Na stráni, V sadech a Luční pramen). Z VDJ Branka II přitéká voda do VDJ 
Branka I – 2 x 1500 m3 (257,61 / 262,10 m n. m.). Z VDJ Branka I je zásobován Střekov 
II. tlakové pásmo. Z tlakového pásma Střekov II. je voda čerpána ČS Kojetická do VDJ Na 
svahu – 1 x 650 m3 (299,00 / 303,70 m n. m.), ze kterého je zásobován Střekov III. tlakové 
pásmo. Z VDJ Na svahu se čerpá ČS Na svahu do VDJ Nad svahem - 1 x 250 m3 
(340,00/344,00 m n. m.),  ze kterého je zásobována lokalita Nad svahem-okály. Do VDJ Nad 
svahem je dále sveden přepad z VDJ Nová Ves – město. 
Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším 
únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 městské části Střekov je jednotná kanalizační soustava K-UL.028.3-J.C. Na ČOV Střekov 
jsou čištěny odpadní vody od cca 1300 EO. 
Podchycení odpadních vod vznikajících na pravém břehu Labe v městské části Střekov bylo 
vyřešeno sběrači „X“, „X1“ propojujícími stávající výustě na kanalizační síti v prostoru 
nábřeží. Tyto gravitační a výtlačné sběrače jsou zaústěny do objektu horního zhlaví shybky – 
čerpací stanice ČS „X“ a převedeny podchodem (dvouramennou shybkou) pod Labem na 
levý břeh - do šachty stoky „Z“. Stokou „Z“ jsou odpadní vody odváděny do prostoru čerpací 
stanice (ČS Z) a po přečerpání do sběrače „Y“ gravitačně odváděny na čistírnu odpadních 
vod Ústí nad Labem. Realizace sběračů „X“, „X1“ včetně shybky a čerpacích stanic proběhla 
v roce 2000.  
 
Střekov - Kamenný vrch - sídliště Kamenný vrch je odkanalizováno jednotnou kanalizací, ve 
spodní části, překonávající velký výškový rozdíl, je kanalizace provedena hornickým 
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způsobem - štolou. Tato kanalizace je přepojena do sběrače „X1“. Odvádí městské odpadní 
vody za sídliště Kamenný vrch, průmyslové znečištění je bezvýznamné, na veřejnou 
kanalizaci je napojeno Krematorium a benzinová stanice, která vypouští předčištěné odpadní 
vody. 
 
Střekov - Rýžovna  - Hlavní kostru tvoří sběrač procházející ulicí Žukovovou, směřující na 
Střekovské nábřeží, po kterém vede dále, podchází tř. Národního odboje a směřuje po 
nábřeží. Na tento sběrač jsou napojeny jednotlivé uliční stoky. Tato kanalizace byla 
podchycena sběračem „X1“. 
Na veřejnou kanalizaci jsou napojeny městské čtvrti a ulice Střekovské nábřeží (mezi 
mostem E. Beneše a mostem železničním), Reisova, Kozinova, Žukovova, Purkyňova, 
Máchova a oblast Novosedlického náměstí s přilehlými ulicemi. Z průmyslových vod větší 
část odpadních vod SETUZY a.s. a veškeré odpadní vody Strojobalu.  
 
Střekov - Tomáše ze Štítného  - Další samostatnou část kanalizační sítě tvoří stoky v 
prostoru pod tratí ČD a mezi železničním mostem a viaduktem pod železnicí vedoucí v 
ulicích Na pile, Třebízského, Tomáše ze Štítného, Sukova, U stanice a Železničářská. Tyto 
jsou svedeny do nejnižšího místa v prostoru křižovatky Střekovské nábřeží, Tomáše ze 
Štítného. Zde je vybudována čerpací stanice, z které je výtlačné potrubí vedeno po nábřeží 
do prostoru železničního mostu přes Labe. Výtlak je zde napojen na gravitační nově 
vybudovaný sběrač „X“. 
 
Střekov - U viaduktu  - Jižní část Střekova je odvodněna stokami v ulicích Karla IV., 
Dobrovského, Riegrova, část Purkyňova, Šafaříkovo náměstí, Tolstého atd. Dříve byly tyto 
odpadní vody čištěny ve staré mechanické čistírně Střekov I., v současné době jsou 
zaústěny na gravitační část sběrače „X“. 
 
Střekov - U zdymadel (cca 181 EO) - Několik drobných stok pod hradem Střekov je zaústěno 
jednou výustí přímo do Labe těsně pod zdymadlem. Jedná se o městské odpadní vody bez 
průmyslového znečištění od obyvatel převážně z ulice Litoměřická.  
 
Popsaná část Střekova je odváděna na ČOV Ústí nad Labem a část je čištěna na ČOV 
Střekov. ČOV Ústí nad Labem je podrobně popsána v kartě 327.01 Ústí nad Labem. 
 
Vlastníkem ČOV Střekov je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 7.12.2000 pod č.j.: RŽP 5389/235/J-
659/00/Rc 
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 
40 60 15 30 30 70 3 5 - - - - 

Platnost rozhodnutí je do 12/2005 
 
ČOV je mechanicko - biologická, typu Kombiblok, s dlouhou dobou zdržení s částečnou 
aerobní stabilizací kalu. Realizována je dvoulinka se 4 ks vertikálních DN, přičemž je 
provozována pouze jedna linka. Aktivační nádrž je provzdušňovaná turbínou Sigma Gigant, 
2 x vertikální dosazovací nádrž, 2 kalojemy. Recipientem je Labe. Způsob odvodnění kalu – 
odvoz na ČOV Ústí nad Labem.  
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Projektované parametry: 
Počet  EO  = 2500 
Q   =  11,10  l/s 
Qroční   = 350 000 m3/rok 
BSK5 přítok  = 170  mg/l 
BSK5 přítok  = 59,50  t/rok 
NL přítok  = 240  mg/l 
NL přítok  = 84  t/rok 
BSK5 odtok  = 20  mg/l 
BSK5 odtok  = 7  t/rok 
NL  odtok  = 20  mg/l 
NL  odtok  = 7  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 480,36 
Qroční   = 66 582 m3/r   
Qdenní   = 182,41 m3/d 
Q   = 2,11  l/s 
BSK5 prům.  = 158  mg/l  3,17 mg/l 
BSK5   = 10,52  t/rok  0,21 t/rok 
CHSK prům.  = 280  mg/l  17,1 mg/l 
CHSK   = 18,64  t/rok  1,14 t/rok 
NL prům.  = 184  mg/l  5,6 mg/l 
NL   = 12,25  t/rok  0,37 t/rok 
N-NH4   = 12,19  mg/l  0,52 mg/l   
N-NH4   = 0,812  t/rok  0,03 t/r 
P celk.   = 4,27  mg/l  3,12 mg/l 
P max.   = 0,28  t/rok  0,21 t/rok 
 
Na ČOV se provedla v roce 2000 sanace stávajících betonových konstrukcí v jedné lince a 
provozuje se pouze jedna linka. V DN byla upravena technologie. V roce 2003 byly 
instalovány do DN norné stěny. V zimním období ČOV nenitrifikuje z důvodů nízkých teplot. 
Nádrže zamrzají. 

××××× 

Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem byla zařazena do projektu ISPA- 
No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.  
 
Předmětem projektu je rekonstrukce stávající kanalizační stoky v ulici Žukovova na pravém 
břehu Labe – na Střekově. Rekonstrukci si vyžádal havarijní stav stoky – od napojení na 
Střekovském nábřeží po křižovatku Žukovova – Děčínská (pod přejezdem ČD). V tomto 
úseku délky 316,0 m dojde k výstavbě nové stoky o profilu DN 1000 ve stávající trase. 
Dále v prostoru Žukovovy ulice až po křižovatku s ulicí Karla IV. jsou ve špatném technickém 
stavu kanalizační šachty. Jedná se o práce navazující na vybudování kanalizačních sběračů 
„X“, „X1“ odvádějících odpadní vody ze Střekova shybkou pod Labem na levý břeh, kde jsou 
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po napojení na stoku „Z“ přečerpány čerpací stanicí ČS „Z“ do sběrače „Y“ a dále odváděny 
na ČOV Ústí nad Labem. 
Je navrhována rekonstrukce ČOV Střekov zvýšením kapacity na 12 000 EO nebo jako 
variantní řešení zrušení ĆOV Střekov a čerpání odpadních vod do kanalizačního systému 
Ústí nad Labem s likvidací odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem. 
Do roku 2015 septiky přepojit na čištěnou kanalizaci. 
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.07 Svádov 
 

identifikační číslo obce  015983 
kód obce    00007 

PODKLADY 

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

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

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

výkazy 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Územní plán sídelního útvaru města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J. Sedlák 
8. Pasportizace výustí Ústí n/L z 03/2003, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Část obce Svádov přísluší k městské části Ústí nad Labem – Střekov. Svádov leží na 
pravém břehu Labe podél silnice II/261 v nadmořské výšce 145 - 180 m n. m. Území obce 
spadá do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Svádov. Jedná se o 
část krajského města s 1047 trvale bydlícími obyvateli. Zástavba je soustředěná podél 
silnice, městská část je zastavěna převážně rodinnými domky. Nepředpokládá se nárůst 
počtu  trvale žijících obyvatel.    

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Svádov je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem 
SK-UL.031.8. Zdrojem vody je VDJ Svádov – 1 x 100 m3 (220,33 / 222,88 m n. m.) a VDJ 
Olšinky – 1 x 50 m3 (250,00 m n. m.), do kterých se voda čerpá z přívodního řadu DN 150 
VDJ Farská starý – VDJ Valtířov a zároveň do VDJ Svádov přitéká prameniště Svádov a 
odkud se voda dostává zpět i do lokality části Olšinky. Část Svádova je zásobováno přes 
posilovací čerpací stanici. Celý vodovodní systém je možné zásobovat z VDJ Větruše - 
2 x 1600 m3 (205,20/210,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Vodovod je 
v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou 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 tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Svádov má jednotnou kanalizační síť K-UL.024-J.N. Odpadní vody od 66 % trvale 
bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % v septicích 
s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním. 

××××× 

Do roku 2014 budou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Ústí nad 
Labem. Projektované kapacity: 14 x ČS, DN 100 – 4500 m, DN 300 – 500 m. 
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.08 Strážky 
 

identifikační číslo obce  003644 
kód obce    00008 

 
Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou 

 

PODKLADY 

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

vod 
3. 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 města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 
8. Žádost statutárního města Ústí nad Labem v zastoupení společností PROVOD – 

inženýrská spol., s. r. o. ze dne 28.2.2008  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část Strážky leží u silnice II/528 v nadmořské výšce 310 – 320 m n. m. Vzdálenost od 
centra Ústí nad Labem je 6,0 km, leží na sever od města. 
V obci Strážky je 127 trvale bydlících obyvatel v rodinných domcích. Nepředpokládá se 
nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Recipientem v obci je Klíšský potok. Území obce spadá 
do CHKO České středohoří. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Strážky je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.21. Zdrojem vody je VDJ Strážky PK – 1 x 100 m3 
(349,57 / 353,57 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 z VDJ Libouchec 
horní PK. Na vodovod je napojeno 31 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s napojením dalších obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Strážky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
předčištěny v septicích se vsakováním a od 50 % obyvatel jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách vyvážených na pole. 

××××× 

V plánu pro rok 2005 města Ústí n/L je realizace  odkanalizování obce Strážky na ČOV 
Habrovice DN 300 v délce 2193m, DN 80  v délce 366m a 2x ČS Q=0,5 l/s s odvedením 
odpadních vod na ČOV Habrovice. 
 
Řešení v obci Strážky se nemění, ale bez realizace v části Habrovice je toto řešení nemožné 
vzhledem ke stavu ČOV Habrovice. 
 
V aglomeraci Ústí nad Labem, která je na Konkrétním seznamu aglomerací v příloze 
Usnesení vlády České republiky o Aktualizaci strategie financování implementace Směrnice 
č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, je uváděn počet obyvatel aglomerace 
včetně obyvatel městské částí Strážky. 
Zahrnutí městských částí Habrovice a Strážky do aglomerace Ústí nad Labem vyhovuje 
Dodatku č. 1 č. j. 7 869/2004-7000 Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10 
534/2002-6000, který stanovil pravidla, podle nichž se postupuje při posuzování jednotlivých 
aglomerací.  
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.10 Vaňov 
 

identifikační číslo obce  017680 
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. 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 města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 
8. Pasportizace výustí Ústí nad Labem z 03/2003, zpracovatel Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vaňov, část obce Ústí nad Labem se nachází na levém břehu Labe podél silnice I/30. 
Obec má 729 trvale bydlících obyvatel převážně v rodinných domcích. Nepředpokládá se 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Nadmořská výška obce je mezi 140 – 200 m.n. m. 
Území obce spadá do CHKO České středohoří a do PHO Vaňov. V obci jsou malé pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vaňov je zásobována z místního vodovodu OZ-M-UL.030. Zdrojem vody VDJ Větruše 
– 2 x 1600 m3 (205,20 / 210,00 m n. m.) a VDJ Štěpánkův 2 x 1000 m3 
(204,00 / 210,00 m n. m.), které jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Žernoseky. 
Vodojemy jsou mezi sebou propojeny. V obci je VDJ Vaňov – 1 x 125 m3 
(209,50 / 212,50 m n. m.) , který je v současné době odstavený. Dvě lokality městské části 
jsou dále zásobováni přes AT- stanice s akumulací. Na vodovod je napojeno 94 % obyvatel. 
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
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Přívodní řad v ul. Čajkovského pro Vaňov je ve špatném technickém stavu a poruchy vedou 
k přerušení dodávky pitné vody. Je navržena rekonstrukce 3 úseků potrubí: 

1. HDPE 160 x 14,6 v délce 105 m 
2. HDPE 160 x 14,6 v délce 227 m 
3. HDPE 160 x 14,6 v délce 470 m 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 

Část obce Vaňov 1 má oddílnou kanalizační síť K-UL.025-S.C ukončenou ČOV Vaňov. 
Odpadní vody od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV. 
Část obce Vaňov 2 má jednotnou kanalizační síť K-UL.026-J.N, odpadní vody od 60 % trvale 
bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 22 % 
v septicích s odtokem do vodoteče. 
 
Platné povolení ke zkušebnímu provozu bylo vydáno 10/1999.  
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 
- 110 - 50 - 40 - - - - - - 

Dne 12.12.2001 bylo vydáno rozhodnutí č.j. RŽP 4608/235/J-267/01/Rc, které nepovoluje 
prodloužení zkušebního provozu. 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Do roku 2007 se budou odpadní vody z Vaňova přečerpávat do kanalizačního systému 
města Ústí nad Labem a stávající ČOV bude zrušena. Projektované kapacity: 6 x ČS, 
DN 100 – 1510 m, DN 400 – 350 m 



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

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

 

 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem 
  .0327.11 Brná 
 

identifikační číslo obce  000990 
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. 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 města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Městská část Ústí nad Labem – Brná leží na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 140 - 
240 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma.vodního 
zdroje Jedlina. Jedná se o část krajského města s 965 trvale bydlícími obyvateli. 
Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je tvořena převážně 
rodinnými domy. Zvláštností je termální koupaliště v místě. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Brná je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem 
SK-UL.031.3. Zdrojem vody je VDJ Brná železňák – 1 x 130 m3 (276,00 / 280,00 m n. m.) a 
VDJ Brná 2.TP – 1 x 50 m3 (276,80 / 280,00 m n. m.). Do VDJ Brná Železňák a VDJ Brná 
2.TP se voda čerpá z VDJ Zlatá stezka starý, zásobovaného z prameniště Jedlina a ze 
zdroje Sebuzín vrty. Část obce je zásobována z VDJ Zlatá stezka starý – 1 x 100 m3 
(215,10 / 219,00 m n. m.). Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je 
napojeno 88 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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  Brná má jednotnou kanalizační síť K-UL.027-J.C ukončenou ČOV Brná. Odpadní vody 
od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV, od 25 % obyvatelstva jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem a od 60 % jsou 
předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče. 
 
ČOV Brná je mechanicko- biologickou ČOV opatřená ručně stíranými česlemi na přítoku, 
štěrbinovou nádrží, která slouží jako sedimentační nádrž a kalojem. Dále jdou odpadní vody 
do jímky a odtud jsou přečerpávány na biofiltr. Odtok z ČOV je potrubím, do kterého je 
zároveň napojeno odvodnění parkoviště u lázní a je zaústěno do řeky Labe. Je zde částečná 
anaerobní stabilizace kalu. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Ústí nad Labem. 
ČOV má problém s hydraulickým přetěžováním při deštích. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 24.10.2002 pod č.j.: RŽP 3359/235/J-
777/02/Ši 
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 - 40 - 40 - - - - - - - 
Platnost rozhodnutí je do 6/2012 
 
Projektované parametry: 
Počet  EO  = 180 
Q   =  0,35  l/s 
Qroční   = 10 950  m3/rok 
BSK5 přítok  = 359,82  mg/l 
BSK5 přítok  = 3,94  t/rok 
NL přítok  = 600  mg/l 
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NL přítok  = 6,57  t/rok 
BSK5 odtok  = 29,56  mg/l 
BSK5 odtok  = 0,33  t/rok 
NL  odtok  = 49,26  mg/l 
NL  odtok  = 0,54  t/rok 
 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 200,81 
Qroční   = 8 220 m3/r   
Qdenní   = 22,52 m3/d 
Q   = 0,26  l/s 
BSK5 prům.  = 535  mg/l  41 mg/l 
BSK5   = 4,4  t/rok  0,34 t/rok 
CHSK prům.  = 2 380  mg/l  145 mg/l 
CHSK   = 19,56  t/rok  1,20 t/rok 
NL prům.  = 845  mg/l  40,4 mg/l 
NL   = 6,95  t/rok  0,33 t/rok 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 

××××× 

Do roku 2010 navrhujeme zrekonstruovat stávající ČOV a po roce 2016 navrhujeme 
rekonstrukci bezodtokových jímek a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.12 Kojetice 
 

identifikační číslo obce  009068 
kód obce    00012 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část Ústí nad Labem – Kojetice leží západně od části Ústí nad Labem - Střekova v 
nadmořské výšce 320 - 340 m n. m. Jedná se o místní část se 110 trvale bydlícími obyvateli, 
bez rekreačních objektů. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Obcí 
protéká Kojetický potok. Území náleží do povodí Labe, spadá do CHKO České středohoří a 
do ochranného pásma vodního zdroje Kojetice. Zástavba je tvořena převážně rodinnými 
domy. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kojetice je zásobena z místního vodovodu Kojetice M-UL.042. Zdrojem vody je VDJ 
Kojetice – 1 x 15 m3 (353,46 / 355,46 m n. m.), do kterého voda přitéká z prameniště 
Kojetice. Dále do VDJ Kojetice  je připouštěna voda ze svodného řadu z prameniště Pohoří. 
Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 



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

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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Kojetice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % obyvatel jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0327 Ústí nad Labem  
  .0327.13 Olešnice 
 

identifikační číslo obce  015981 
kód obce    00013 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru města Ústí nad Labem  schválený 12/1996, zpracoval 

projekční atelier (Sedlák a Sedlák) – Ing. arch. J.Sedlák 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Místní část Ústí nad Labem – Olešnice leží jihovýchodně  od Ústí nad Labem v nadmořské 
výšce 185 - 230 m n. m. Území obce se nachází v CHKO České středohoří. Jedná se o 
místní část obce do 80 trvale bydlících obyvatel, bez rekreačních objektů. Nepředpokládá se 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Olešnický potok. Území náleží do povodí 
Labe. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy, soustředěnými podél silnice. 
Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Olešnice je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem 
SK-UL.031.9. Zdrojem vody je VDJ Olešnice – 1 x 50 m3 (248,00 / 250,50 m n. m.), do 
kterého se voda čerpá z přívodního řadu DN 150 VDJ Farská starý – VDJ Valtířov. Na 
vodovod je napojeno 51 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a provozovatelem jsou 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 tyto podzemní zdroje - Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Olešnice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % obyvatel jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0328 Velké Březno 
  .0328.01 Velké Březno 
 .0328.02 Valtířov 
 

identifikační číslo obce  017868 
identifikační číslo obce  017672 

kód obce    00001 
Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod  
3. 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 – 10/2001, jedna změna, pořizovatel obec Velké Březno, zhotovitel 

Ing.arch. Jitka Fikarová, územní plán byl schválen v r. 2002. 
7. Obec Velké Březno – žádost o změnu PRVKÚK  
8. Studie čištění odpadních vod obce Velké Březno, Hydrotech s.r.o. Brno, listopad 2005 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obce Velké Březno a Valtířov leží východně od Ústí nad Labem u řeky Labe v nadmořské 
výšce 129 – 170 m n. m. Jedná se o obce, kde žije do 1900 trvale bydlících obyvatel a je zde 
64 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obce jsou zastavěny převážně rodinnými 
domy. Území náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. Počet trvale 
žijících obyvatel bude stoupat. Počet rekreantů bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní 
příležitosti. V obci je pivovar a Benar. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obce Velké Březno a Valtířov jsou zásobovány z místního vodovodu Velké Březno 
M-UL.041. Zdrojem vody jsou VDJ Velké Březno – 20 m3, VDJ Na Lému – 12 m3, VDJ Vítov 
– 165 m3 a VDJ Valtířov – 2 x 250 m3 (187,00 / 192,00 m n. m). Vodojemy jsou zásobovány 
z pramenišť Vítov (1 l/s), Kassavia (3 l/s – zdroj je v současné době odstaven z důvodů  
nedostatečné kvality) a Valtířov (vrtaná studna s kapacitou 6 l/s). 
Ve zdroji  Kassavia se dle krajského hygienika objevuje nadlimitní výskyt triazinových 
pesticidů (atrazin a jeho metabolity) – proto je odstaven.  
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Obec je možné zásobovat ze skupinového vodovodu Sebuzín z VDJ Farská starý. Na 
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Obec Velké 
Březno a majetek provozuje fa. Choura Velké Březno. 
 

××××× 

Není nutné řešit zlepšení kvality vody ve vodovodu, neboť kapacita zbývajících zdrojů je 
dostatečná. 
 
VDJ Valtířov vykazuje kolísavé zvýšené množství dusičnanů, tudíž je jeho využití do jisté 
míry omezeno. Prameniště Kassavia (3 l/s) – zdroj je v současné době odstaven z důvodů 
výskytu vysokých koncentrací atrazinu. Vodojem Velké Březno – 20 m3 není a nebude 
provozován. 
Obec je možné zásobovat (nákupem vody) ze skupinového vodovodu Sebuzín z VDJ Farská 
starý. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Velké Březno. 
 
Obec počítá s napojením vodního zdroje HV2 Leština (vydatnost 5,0 l/s) do systému 
zásobování vody Velké Březno – Valtířov. Toto řešení umožní zásobování kvalitní vodou 
v dostatečném množství pro obce Leština, Malé Březno, Velké Březno, Valtířov. 
Jedná se o vodovod DN 80 délky 4,5 km. 
 
Doplnění žádosti o změnu PRVKÚK – 5.3.2007. 
 
Vodovod 
Záměr propojit vodní zdroj Leština do systému zásobování vodou obce Velké Březno 
zůstává v platnosti,. Situace s vodními zdroji je problematická, protože vodní zdroj Valtířov 
vykazuje dlouhodobě překročení obsahu dusičnanů ve vodě a dnes lze jednoznačně 
konstatovat, že se jedná o starou ekologickou zátěž. Z tohoto důvodu se uvažuje o jeho 
odstavení pro využití k dodávce pitné vody. 
 
Vodovodní přiváděcí řad PE Ø 110 mm délky 4,9 km. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, 
Sebuzín a Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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. 
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec má splaškovou kanalizaci K-UL.016.1-S.C ukončenou ČOV Velké Březno, která 
likviduje odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Splašková kanalizace PVC 
DN 300 byla vybudována v letech 1991 – 1993. Původní kanalizace z cementových trub 
DN 300 až DN 600 byla ponechána jako dešťová. V letech 1998 –2000 byla vybudována 
čerpací stanice na kanalizaci „Kolonie“ Valtířov s výtlakem do ČOV Velké Březno. 
Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Velké Březno. 
Vlastníkem ČOV je Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. Provozovatelem je firma 
Choura Petr, správa vodovodů a kanalizací.  
Platné povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno dne 17.4.1997 pod č.j.: RŽP 
970/235/J-220/96-Zr. 
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 
45 90 10 20 12 35 - - - - - - 

 
Jedná se o biologickou ČOV s mechanickým předčištěním. Kal se skladuje v kalojemu, 
odvodňuje a vyváží na kompostárnu. Recipientem je Labe. 
Projektované parametry: 
Počet  EO  = 4 900 
Q   = 1 179 m3/d 
Výkonové parametry: 
    přítok    odtok  
Počet EO  = 1/3 1562 + 2/3 pivovarské vody  
Qroční   = 450 000 m3/r  
Qdenní   = 1250  m3/d 
Q   = 14,47  l/s 
BSK5 prům.  = 1110  mg/l  8,2 mg/l 
BSK5   = 322,1  t/rok  2,4 t/rok 
CHSK prům.  = 1725  mg/l  22,6 mg/l 
CHSK   = 500,6  t/rok  6,6 t/rok 
NL prům.  = 385  mg/l  10,7 mg/l 
NL   = 111,7  t/rok  3,1 t/rok 
 
V místní části Valtířov je splašková kanalizace K-UL.016.2-S.C z počátku 90. let s napojením 
na ČOV Valtířov. 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu MČOV VHS III/k. ČOV je kapacitně zcela 
vytížena. 
 
 
Stávající ČOV je ve vlastnictví obce Velké Březno, ale k vlastnickému právu se vede soudní 
spor se Sdružením vlastníků ČOV. Provoz zajišťuje sdružení vlastníků prostřednictvím firmy 
Choura. Povolení k provozování má Obec Velké Březno. 
 
 
Dále byly upřesněny projektované parametry ČOV: 
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Výkonové parametry: 
    přítok     
Počet EO  = 15074 
Qroční   = 369 550 m3/r  
Qdenní  = 1226  m3/d (1/3 obec + 2/3 pivovar) 
Q prům.  = 25,83  l/s 
BSK5 prům.  = 814  mg/l   
BSK5 max.  = 952  mg/l   
CHSK prům.  = 1725  mg/l   
CHSK   = 500,6  t/rok   
NL prům.  = 622  mg/l   
NL max.  = 733  mg/l   
 
Provozovatelem v k.ú. Valtířov a Velké Březno je Obec Velké Březno a v k.ú. Malé Březno a 
Leština je provozovatelem firma Choura. 

××××× 

Stávající stav kanalizace je vyhovující i pro výhled do roku 2015. 
 
Na základě studie "Čištění odpadních vod obce Velké Březno" byla vybrána alternativa č. 1 -
rekonstrukce stávající ČOV, tj. společné čištění pro pivovar a obec. Tato varianta společného 
čištění je optimální, neboť odpadní vody po smísení obsahují dostatek živin, které by bylo 
nutné dodávat do pivovarských vod v případě jejich oddělení. 
V roce 2006 se na základě vyhodnocení ukázal zvýšený počet ekvivalentních obyvatel a 
zárověň nutnost intenzifikace na 20 000 EO. 
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 CZ042.3510.4214.0329 Velké Chvojno 
  .0329.01 Velké Chvojno 
 

identifikační číslo obce  017886 
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. Územní plán sídelního útvaru Velké Chvojno z roku 05/1999 – vypracoval Ing.arch. Jiří 

Adamczyk – A – PROJEKT, změna (1) 
7. Žádost obce Velké Chvojno  ze  dne 2. 2. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velké Chvojno leží nedaleko od Ústí nad Labem severním směrem na úpatí Krušných 
hor na silniční a železniční spojnici mezi Teplicemi a Děčínem v nadmořské výšce 390 – 440 
m n. m. Jedná se o obec se 320 trvale bydlícími obyvateli, 32 rekreačními objekty. Zástavba 
je soustředěná. Ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Klíšský potok, který náleží do povodí 
Labe. V obci se nachází požární nádrž a využitelný je i místní rybník. Obec leží v CHKO 
České středohoří, vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Velké Chvojno vrt a Velké 
Chvojno prameniště. Do budoucna lze předpokládat velmi mírný nárůst počtu stávajících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velké Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.4. Zdrojem vody je VDJ Velké Chvojno – 1 x 130 m3 
(457,00 / 460,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Do VDJ 
Velké Chvojno AKU – 1 x 50 m3 (427,50 / 429,85 m n. m) je dále svedena voda z prameniště 
Velké Chvojno a zároveň se čerpá z vrtu Velké Chvojno. Z VDJ Velké Chvojno AKU se čerpá 
do VDJ Velké Chvojno – 1 x 130 m3 (457,00 / 460,00 m n. m.) Rozvodné sítě obcí Velké a 
Malé Chvojno jsou propojeny. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je 
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v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Velké Chvojno nemá kanalizační systém, odpadní vody od 97 % trvale bydlících 
obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 2 % obyvatel jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem a 1 % obyvatel má domovní 
mikročistírny se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
 
V obci Velké Chvojno se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 
300 v délce 2226 m, odtok z ČOV DN 250 v délce 438 m a mechanicko-biologickou čistírnu 
odpadních vod pro 500 EO. 
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 CZ042.3510.4214.0329 Velké Chvojno 
  .0329.02 Arnultovice 
 

identifikační číslo obce  008838 
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 – 05/1999, jedna změna, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem, zhotovitel 

Ing.arch. Jiří Adamczyk – A-projekt 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Arnultovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 430  - 475 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije do 60 trvale bydlících obyvatel a jsou zde čtyři rekreační objekty. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec 
je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do 
CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Arnultovice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.7. Zdrojem vody je VDJ Arnultovice – 2 x 100 m3 
(496,70 / 500,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Na vodovod je 
napojeno 36 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení v obci je obec Velké Chvojno a 
přívodního řadu je bývalé TONASO Neštěmice a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Arnultovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 76 % trvale bydlících obyvatel 
jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 23 % jsou akumulovány v bezodtokových 
jímkách a vyváženy na pole a 1 % obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0329 Velké Chvojno 
  .0329.03 Luční Chvojno 
 

identifikační číslo obce  008839 
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 – 05/1999, jedna změna, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem, zhotovitel 

Ing.arch. Jiří Adamczyk – A-projekt 

CHARAKTRISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Luční Chvojno leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 440  - 470 m n. m. 
Území obce se nachází v CHKO České středohoří. Jedná se o obec, kde žije do 110 trvale 
bydlících obyvatel a je zde jeden rekreační objekt. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně 
klesat. V obci nejsou pracovní příležitosti 
 
 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Luční Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.9. Zdrojem vody je přívodní řad DN 200 z AK Tisá. Na vodovod je 
napojeno 39 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení v obci je Obec Velké Chvojno a 
přívodního vodovodního řadu Radešín - bývalé Tonaso Neštěmice a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
plánuje napojení dalších obyvatel. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Luční Chvojno nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0329 Velké Chvojno 
  .0329.04 Malé Chvojno 
 

identifikační číslo obce  017885 
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 – 05/1999, jedna změna, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem, zhotovitel 

Ing.arch. Jiří Adamczyk – A-projekt 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Malé Chvojno leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 400  - 430 m n. m. 
Jedná se o obec, kde žije 110 trvale bydlících obyvatel a není zde žádný rekreační objekt. 
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v 
zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České 
středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Malé Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.5. Zdrojem vody je přívodní řad z PK Tisá, ze kterého je voda 
vedena přes vod. rozvod obce Velké Chvojno do vlastní obce Malé Chvojno. Dalším zdrojem 
vody je VDJ Malé Chvojno – 1 x 30 m3 (491,56 / 493,56 m n. m.), do kterého přitéká voda 
z prameniště Malé Chvojno. Z VDJ Malé Chvojno je dotován přívodní řad DN 100 z VDJ 
Libouchec horní PK. V současné době se využívá pro zásobení obce Malé Chvojno pouze 
propojení s obcí Velké Chvojno. 
Na vodovod je napojeno 73 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Malé Chvojno nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0329 Velké Chvojno 
  .0329.05 Mnichov 
 

identifikační číslo obce  008840 
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 – 05/1999, jedna změna, pořizovatel OkÚ Ústí nad Labem, zhotovitel 

Ing.arch. Jiří Adamczyk – A-projekt 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Mnichov leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 465  - 490 m n. m. Jedná 
se o obec, kde žije do 30 trvale bydlících obyvatel a není zde žádný rekreační objekt. 
Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží 
do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se nárůst počtu 
trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Mnichov je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 
vodovodem SK–UL.023.6. Zdrojem vody je přívodní řad DN 200 z AK Tisá. Obec je možné 
zásobovat z VDJ Čermná PK – 3 m3 (469,00 / 470,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 
14 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení v obci je Obec Velké Chvojno a přívodního 
vod. řadu Radešín je bývalé Tonaso Neštěmice a majetek provozují Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0329 Velké Chvojno 
  .0329.06 Žďár 
 

identifikační číslo obce  019516 
kód obce    00006 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán sídelního útvaru Velké Chvojno z roku 05/1999 – vypracoval Ing.arch. Jiří 

Adamczyk – A – PROJEKT, změna (1) 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žďár leží severním směrem od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor na silniční a 
železniční spojnici mezi Teplicemi a Děčínem v nadmořské výšce 390 – 410 m n. m. Jedná 
se o obec se 40 trvale bydlícími obyvateli, bez rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná. 
Obcí protéká Klíšský potok, který náleží do povodí Labe. V obci se nenachází požární nádrž. 
Obec leží v CHKO České středohoří. Do budoucna se nepředpokládá změna počtu 
stávajících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žďár je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem 
SK–UL.023.6. Zdrojem vody je VDJ Žďár u Velkého Chvojna – 2 x 100 m3 
(426,20 / 428,70 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Na vodovod je 
napojeno 72 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žďár nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém 
a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3510.4214.0330 Zubrnice 
  .0330.01 Zubrnice 
 

identifikační číslo obce  019372 
kód obce    00001 

Změna 2007 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. 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 Zubrnice z roku 07/1997 – vypracoval Ing.arch. Jiří 

Adamczyk – A – PROJEKT 
7. projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Zubrnice – ČOV a kanalizace“, která 

byla zpracována firmou PROVOD – inženýrská společnost s r. o., Ústí nad Labem, 
Šárka Bereniová, v září 2005 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zubrnice leží východně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na silniční a 
železniční spojnici mezi Úštěkem a Malým Březnem v nadmořské výšce 270 – 320 m n. m. 
Jedná se o obec se 160 trvale bydlícími obyvateli, 10 rekreačními objekty a ubytovacím 
zařízením s 25 lůžky. Zástavba je soustředěná, po krajích rozptýlená. Obcí protéká Luční 
potok a Zubrnický potok, které náleží do povodí Labe. Labe je vzdáleno 4,5 km od obce. Pro 
požární účely slouží místní potok. Obec leží v CHKO České středohoří, je zde vymezeno 
ochranné pásmo vodního zdroje Zubrnice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zubrnice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Zubrnice SK-UL.015 
vodovodem SK-UL.015.1. Zdrojem vody je VDJ Zubrnice – 1 x 50 m3 
(359,00 / 360,53 m n. m.) zásobovaný z prameniště Zubrnice a VDJ Týniště PK – 1 x 20 m3 
(358,50 / 360,53 m n. m.) na rozvodné síti obce Týniště. 
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Zubrnice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem, od 45 % 
obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 10 % obyvatel má domovní 
mikročistírny s odtokem do vodoteče. 

××××× 

Obec má zpracovaný projekt na odkanalizování obce z roku 1989. Vzhledem k velikosti obce 
i s přihlédnutím na polohu obce v CHKO České Středohoří není investičně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících 
bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na MČOV. U  nové výstavby budou vybudovány 
MČOV. Připouští se i jiné alternativní řešení. 

 
V září 2005 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Zubrnice – 
ČOV a kanalizace“ firmou PROVOD – inženýrská společnost s r. o., Ústí nad Labem, Šárka 
Bereniová. 
 
Dokumentace řeší odvedení splaškových vod z obce Zubrnice a jejich čištění na ČOV 
situované v západní části obce Zubrnice. Jedná se o výstavbu kanalizačních gravitačních 
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stok, kanalizačních výtlaků včetně čerpacích stanic odpadních vod a stavbu čistírny 
odpadních vod. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované 
kanalizační sítě na navrženou ČOV situovanou v obci Zubrnice. Stávající septiky budou 
v rámci této stavby vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem. 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby je říjen 2006. 
Předpokládaný termín dokončení stavby je konec roku 2008. 
 
Kanalizační síť v obci Zubrnice bude tvořit kmenová stoka A z materiálu PP Ultra-rib 2 DN 
250 a na něj budou navazovat ostatní stoky o profilech DN 250 z materiálu PP dle tabulky. 
Kmenová stoka A je navržena z téměř nejvyššího bodu obce do ČOV v nejnižší části obce 
Zubrnice v délce 1 015,0 m.  
Celková délka všech kanalizačních stok v obci Zubrnice je 2 846,0 m. Stoky budou 
sloužit jako splašková kanalizace. Na trase kanalizačních stok budou umístěny betonové 
šachty . 
 
  DÉLKY KANALIZAČNÍCH STOK  
                     OBEC ZUBRNICE   

TYP OBJEKTU  NÁZEV         DÉLKA STOKA 

KANALIZACE STOKA PVC DN 250 PVC DN 80 PN 10 zpevněný terén nezpevněný terén CELKEM (m) 
stoka A 1 012,0 0,0 958,5 53,5 1 012,0 
stoka A1 539,0 0,0 539,0 0,0 539,0 
stoka A1-1 69,5 0,0 69,5 0,0 69,5 
stoka A1-2 40,5 0,0 2,0 38,5 40,5 
stoka A1-3 28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 
stoka A2 253,5 0,0 253,5 0,0 253,5 
stoka A3 246,5 0,0 133,5 113,0 246,5 
stoka A4 201,5 0,0 201,5 0,0 201,5 
stoka A5 107,0 0,0 107,0 0,0 107,0 
stoka B 157,5 0,0 86,0 71,5 157,5 
stoka C 28,0 0,0 1,5 26,5 28,0 
stoka D 46,5 0,0 46,5 0,0 46,5 
stoka B1 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 
stoka C1 19,5 0,0 0,0 19,5 19,5 
stoka D1 13,0 0,0 9,5 3,5 13,0 
výtlak V1 0,0 40,5 14,0 26,5 40,5 
výtlak V3 0,0 26,5 26,5 0,0 26,5 
čerpací stanice ČS1, ČS3 3 ks       3 ks 
čistírna odp. vod ČOV 1 ks       1 ks 

celkem   2 779,0 67,0 2 448,5 397,5 2 846,0 
 
 
Do čerpací stanice ČS 1 budou odvedeny splašky ze stoky B. Z této čerpací stanice bude 
veden výtlak V1 přes mostek, který bude napojen do gravitační stoky A1.  
Čerpací stanice ČS 1 
Čerpací stanice ČS 1 je umístěna v jižní části obce Zubrnice a jsou do ní svedeny odpadní 
vody ze stoky B. Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou jímku předpokládaného 
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průměru 2,0 m, která bude vybavena dvěmi čerpadly. (předpokládané Q=3,5 l/s, H = 6,5 m – 
viz tab. č.1). Bezpečnostní přepad (stoka B1) u čerpací stanice bude zaústěn do Lučního 
potoka.  
 
Čerpací stanice ČS 3 
Do čerpací stanice ČS 3 jsou do ní svedeny odpadní vody ze stoky D. Jedná se o 
železobetonovou prefabrikovanou jímku předpokládaného průměru 2,0 m, která bude 
vybavena dvěmi čerpadly (předpokládané Q=3,5 l/s, H = 6,4 m – viz tab. č.3). Bezpečnostní 
přepad (stoka D1) u čerpací stanice bude zaústěn do Lučního potoka.  
 
Stavební řešení ČOV 
ČOV je členěna na tyto stavební objekty: 

 - Provozní objekt s aktivací 
  - Propojovací potrubí 
  - Zpevněné plochy, oplocení a terénní úpravy 
  - Přípojka vodovodu 
  - Přípojka elektro 
 
Provozní objekt s aktivací  
Provozní objekt a objekt aktivace jsou stavebně odlišně řešené, vzájemně propojené objekty.  
Provozní objekt je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná budova s půdorysnými rozměry 8,2 
x 5,0m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvořenou dřevěnou konstrukcí střechy a 
betonovou střešní krytinou. Štíty střecha budou dřevěné. Objekt bude založen 
pravděpodobně na betonových základových pasech pod nosnými stěnami a částečně na 
železobetonové nádrži aktivace. Založení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace po 
provedení geologického průzkumu. Zdivo je navrženo z betonových tvárnic. Okna budou 
plastová. 
V objektu jsou místnosti: - hrubé předčištění 

 - dmychárna 
 - denní místnost se sociálním zázemím 

Objekt aktivace navazuje na provozní objekt. Jedná se o železobetonovou monolitickou 
nádrž s vnějšími půdorysnými rozměry 10,95 x 4,6m, rozdělenou do tří sekcí (vyrovnávací 
nádrž, reaktor SBR a kalojem). Prostor nad nádržemi bude zakryt sedlovou střechou s 
betonovou střešní krytinou. Volný štít střechy bude dřevěný. 
Propojovací potrubí 
Tento stavební objekt zahrnuje nátok do ČOV,a odtok do vodoteče přes měrný objekt a 
výpustní objekt. Výpustní objekt bude proveden do Lučního potoka. V místě výpusti budou 
břehy a dno potoka vyloženy lomovým kamenem. 
Zpevněné plochy, oplocení a terénní úpravy 
Tento stavební objekt zahrnuje manipulační plochy kolem ČOV, oplocení areálu ČOV a 
zpevnění stávající cesty vedle navržené ČOV. 
Manipulační plochy budou z betonové dlažby a stávající cesta bude opatřena s asfaltovým 
povrchem.  
Přípojka vodovodu 
Přípojka vodovou do areálu ČOV bude vedena ze stávajícího rozvodu vody ukončeném před 
parcelou s k.č. 564. Nová vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou v areálu 
ČOV. 
Přípojka elektro 
Přípojka elektro bude dořešena po vydání stanoviska SČE v samostatné příloze. 
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Strojně technologické řešení 
ČOV je členěn na tyto provozní soubory 

 - Hrubé předčištění 
  - Biologická linka 
  - Kalojem 
  - Měření a regulace 
Hrubé předčištění 
Tento provozní soubor zahrnuje osazení strojních česlí a ručních česlí do obtoku a dále 
montáž a vystrojení vertikálního lapáku písku. 
Biologická linka 
Jedná se o vystrojení vyrovnávací nádrže aeračním systémem a čerpadlem pro přepouštění 
do reaktoru SBR. V reaktoru SBR bude instalováno ponorné míchadlo, jemnobublinný 
aerační systém, čerpadlo pro vypouštění vyčištěné vody a čerpadlo přebytečného kalu. 
Potřebné množství vzduchu bude zajištěno dvojicí dmychadel umístěných v dmychárně. 
Dmychadla budou opatřeny protihlukovými kryty. 
Kalové hospodářství 
Jedná se o  osazení hrubobublinného aeračního systému do kalojemu. 
Měření a regulace 
Soubor zahrnuje kabelové rozvody po areálu pro snímání provozních a poruchových stavů 
provozních souborů.  
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 CZ042.3510.4214.0330 Zubrnice 
  .0330.02 Týniště 
 

identifikační číslo obce  019371 
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 Zubrnice z roku 07/1997 – vypracoval Ing.arch. Jiří 

Adamczyk – A - PROJEKT 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Týniště leží východně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na silniční a železniční 
spojnici mezi Úštěkem a Malým Březnem v nadmořské výšce 380 – 430 m n. m. Jedná se o 
obec s 50 trvale bydlícími obyvateli a 8 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná. Obcí 
protéká bezejmenný potok. 0,5 km od obce protéká Luční potok, který náleží do povodí 
Labe. V obci je požární nádrž. Obec leží v CHKO České středohoří, je zde vymezeno 
ochranné pásmo vodního zdroje Týniště vrt a Týniště prameniště. Předpokládá se mírný 
nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Týniště je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Zubrnice SK-UL.015 
vodovodem SK-UL.01.2. Zdrojem vody je VDJ Týniště nový – 1 x 50 m3 
(380,00 / 382,10 m n. m.), do kterého se čerpá z vrtu Týniště a VDJ Týniště horní – 8 m3 
(376,00 / 377,51 m n. m.) zásobovaného z prameniště Týniště. Na vodovod je napojeno 
40 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. 
a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Ostrov, 
Sebuzín, Tlučeň. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele 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 Týniště nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem, od 40 % 
obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 20 % obyvatel má domovní 
mikročistírny s odtokem do vodoteče. 

××××× 

Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek a intenzifikaci 
septiků na MČOV. U nové výstavby budou vybudovány MČOV. Připouští se alternativní 
řešení. 


