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 CZ042.3507.4216.0337 Bitozeves 
  .0337.01 Bitozeves 
 

identifikační číslo obce  000492 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bitozeves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 250 m n. m. Jedná se o obec 
do 300 trvale bydlících obyvatel a s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Chomutovka. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bitozeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny 
OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.7 z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 
(270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 
z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících 
obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bitozeves má jednotnou kanalizační síť K- LN.009-J.C zakončenou ČOV Bitozeves, na 
které jsou čištěny odpadní vody od 84 % trvale bydlících obyvatel, od 16 % jsou odpadní 
vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole. 
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod, na kterou je v současné době 
napojeno cca 52 EO. Kanalizace v obci je řešena jako jednotná, odpadní vody jsou na ČOV 
přiváděny potrubím PVC DN 300.  
Čistírna odpadních vod pracuje na principu středně zatěžované aktivace s částečnou nebo 
úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a 
provozních podmínkách. 
Téměř všechny odpadní vody, mimo stoky „G“, jsou na ČOV čerpány pomocí ČSOV 2. Voda 
natéká do sdruženého objektu hrubého předčištění, který je tvořen jemnými ručně stíranými 
česlemi a lapákem písku. Odpadní vody poté natékají do aktivační nádrže tvořené oxidačním 
příkopem. Provzdušňování je zajištěno Kessenerovým válcem. K odsazení vyčištěné 
odpadní vody dochází ve vertikální dosazovací nádrži, vody pak odchází přes měrný 
Parschallův žlab do Chomutovky. Aktivovaný kal je čerpán zpět do aktivační nádrže, 
přebytečný kal je čerpán do kalojemu, odsazená kalová voda je čerpána zpět na přítok. 
Zahuštěný kal je ve většině případů odvážen ke zpracování na ČOV Žatec, k dispozici jsou 
také kalová pole.  
 
Výkonové parametry rok 2002:       

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         6 950  0,22 
Skutečný počet napojených EO     52 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l      t/rok                          
BSK5                                                                               163,0 1,13       
CHSK                                                 352,0        2,45    
NL                                                                   178,0        1,24      
N-NH4                                                                                    19,7 0,14
        
Pc                                                                     3,4  0,02        
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Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0   
CHSK     90,0     
NL     30,0       

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme zrušit 
bezodtokové jímky a přepojit objekty na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4216.0337 Bitozeves 
  .0337.02 Nehasice 
 

identifikační číslo obce  010237 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nehasice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 250 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel a s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Chomutovka. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný úbytek počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nehasice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.5 z přívodního řadu DN 300, který je zásobován 
vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je osazen redukční ventil. Na vodovodní 
síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvazuje s postupnou rekonstrukcí a výměnou azbestocementových potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Nehasice není kanalizační systém, odpadní vody od 94 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole, 6 % trvale bydlících 
obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Nehasice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0337 Bitozeves 
  .0337.03 Tatinná 
 

identifikační číslo obce  010238 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Tatinná leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 240 m n. m. Jedná se o obec 
do 50 trvale bydlících obyvatel a se 17 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Chomutovka. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Tatinná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.6 z rozvodné sítě obce Nehasice, která je 
zásobována z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 75 % trvale 
bydlících obyvatel, 25 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno 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 
navrhujeme postupnou rekonstrukci azbestocementových potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Tatinná není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Tatinná není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 

 



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

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

 

 CZ042.3507.4216.0337 Bitozeves 
  .0337.04 Vidovle 
 

identifikační číslo obce  000493 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Vidovle leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 255 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a je zde 13 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Vidovle je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 
vodovodem OP-SK-LN.039.6 z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), který je 
zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice. Na 
vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Vidovle není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Vidovle není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0338 Blažim 
  .0338.01 Blažim 
 

identifikační číslo obce  000554 
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 z roku 1993, zpracovatel Ing. arch. Čermák 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Blažim leží v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena 
rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
255 - 265 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Blažimský 
potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst obyvatelstva cca o 20 %. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Blažim je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blažim OF-SK-LN.031. 
z VDJ Hněvín IV – 2 x 3000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.) a VDJ Hněvín V – 2 x 5000 m3 

(333,70 / 340,50 m n. m.), do kterých přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - 
Fláje , vodojemy jsou mezi sebou propojeny. 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 provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům 
navrhujeme postupnou rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Blažim má splaškovou kanalizační síť K-LN.010-S.C zakončenou ČOV Blažim, na 
které jsou likvidovány odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem kanalizace 
a ČOV je obec Blažim a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu VHS II/k s aerobní stabilizací kalu, aktivací a 
rychlofiltrací. Hrubé předčištění je typu VHS s dočišťovací jednotkou a čtyřmi sekcemi 
pískových filtrů. Kaly jsou odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. 
 
Výkonové parametry rok 2002:       

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         30 485  0,967 
Skutečný počet napojených EO       102 
 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l  t/r                               
BSK5                                                                            73,0  2,23       
CHSK                                              204,0      6,22       
NL                                                                  59,0        1,80       
N-NH4                                                                   51,2  1,56   
       
Pc                                                              8,2   0,25        
 
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod č.j. ŽP – 1508 – 231/65 – Egr. Z 11.9. 1996. Platnost rozhodnutí je stanovena 
do 31.12.2007. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     10,0 
CHSK     25,0       
NL     15,0       

××××× 
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Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.  
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 CZ042.3507.4216.0339 Čeradice 
  .0339.01 Čeradice 
 

identifikační číslo obce  001962 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 2002, zpracovatel  Ing. arch. K. Chlouba, Ročov 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Čeradice leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
285 – 330 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí 
řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Čeradice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Čeradice OK-M-LN.017 z 
VDJ Čeradice - malý – 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m.), který je zásobován z PK Pšov 
umístěného na přívodním řadu ze Žlutic z vodárenské soustavy Karlovy Vary. 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 
navrhujeme postupnou rekonstrukci azbestocementových potrubí. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Čeradice má splaškovou kanalizační síť K- LN.011-S.C zakončenou ČOV Čeradice, na 
které jsou likvidovány odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem 
kanalizace a ČOV je obec Čeradice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu, která 
je určena pro čištění odpadních vod obce Čeradice. ČOV je projektována pro cca 300 EO. 
Hlavní část stokové sítě tvoří gravitační splašková kanalizační soustava. 
Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně do typového objektu válcového tvaru 
vybaveného česlemi, který slouží jako lapák plovoucích nečistot a písku.  
Česle jsou jemné ručně stírané s průlinami 20 mm a slouží k zachycení hrubých 
mechanických nečistot. Shrabky jsou shromažďovány v okapovém žlabu a odváženy ke 
kompostování. Na objekt mechanického předčištění typová čistící jednotka MČOV VHS III, 
která je tvořena ocelovou nádrží rozdělenou nornými stěnami na aktivační a dosazovací 
prostor, provzdušňovací zařízení je typu Kessener. Za mechanickým předčištěním je možno 
provést obtok aktivace přímo do recipientu. 
Měrný objekt je tvořen trojúhelníkovým Thomsonovým přelivem.  
Přebytečný kal je dle potřeby odčerpáván do dvou kalojemů o objemu 2 x 25,0 m3. 
Odsazenou kalovou vodu je možno přečerpat na přítok ČOV, zahuštěný kal je odvodňován 
na kalovém poli resp. odvážen fekálním vozem k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. 
 
Výkonové parametry rok 2002:       

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         7 625  0,24 
Skutečný počet napojených EO     42 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l                               
BSK5                                                                                121,0       
CHSK                                                  209,0            
NL                                                                   78,0              
N-NH4                                                                    26,0    
       
Pc                                                                      2,3          
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Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod č.j. ŽP – 1508 – 231/65 – Egr. Z 11.9. 1996. Platnost rozhodnutí je stanovena 
do 31.12.2007. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     30,0       
NL     20,0       
  
v množství 
Qr = 9 125 m3/rok 
Qd = 25,0 m3/d 
 
Při vydatných dešťových srážkách dochází k zatápění celé ČOV ze zanesené polní strouhy.  

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Navrhujeme v nejbližší době upravit odtokové poměry 
v okolí ČOV, aby nedocházelo k jejímu zaplavování. 
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 CZ042.3507.4216.0339 Čeradice 
  .0339.02 Kličín 
 

identifikační číslo obce  001963 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 2002, zpracovatel  Ing. arch. K. Chlouba, Ročov 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kličín leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 340 – 345 m n. m. 
Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 9 rekreačních objektů. Obec náleží 
do povodí řeky Ohře. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kličín nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Vydatnost studní je 
dostatečná, kvalita není pravidelně kontrolována. 

××××× 

Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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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 Kličín nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Kličín není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0339 Čeradice 
  .0339.03 Větrušice 
 

identifikační číslo obce  001964 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 2002, zpracovatel  Ing. arch. K. Chlouba, Ročov 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Větrušice leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
310 - 330 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační 
objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Větrušice nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Vydatnost studní 
je dostatečná, kvalita vody není pravidelně kontrolována. 

××××× 

Navrhujeme i nadále individuální zásobování domovními studnami. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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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 Větrušice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Větrušice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 



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

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

 

 CZ042.3507.4216.0340 Deštnice 
  .0340.01 Deštnice 
 

identifikační číslo obce  002589 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 2001 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Deštnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
340 – 360 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, je zde 60 rekreačních 
objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 220 lůžek. Obcí protéká Deštnický a Sádecký potok. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře, svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán a do 
ochranného pásma vodního zdroje Deštnice. Předpokládá se mírný úbytek obyvatelstva. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Deštnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 
vodovodem SK-LN.021.1 z VDJ Deštnice – 1 x 100 m3 (402,00 / 405,00 m n. m.), který je 
zásobován čerpací stanicí Deštnice z vrtu Deštnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % 
trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

S ohledem na kvalitu vody ve zdroji se uvažuje s náhradou zdroje pitné vody v letech 2009 – 
2010. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Deštnice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. Od 30 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody z bezodtokých jímek vyváženy na ČOV Žatec a 10 % obyvatel 
má septiky s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Deštnice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. U nové 
výstavby budou vybudovány MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0340 Deštnice 
  .0340.02 Sádek 
 

identifikační číslo obce  002590 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 2001 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sádek leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
310 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a je zde 31 rekreačních 
objektů. Obcí protéká Sádecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím 
zasahuje do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se mírná nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sádek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 
vodovodem SK-LN.021.2 z rozvodné sítě obce Deštnice, která je zásobována z VDJ 
Deštnice. Před obcí Sádek je PK Deštnice – 20 m3. Na vodovodní síť je napojeno 100 % 
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Sádek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 
2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0341 Holedeč 
  .0341.01 Holedeč 
 

identifikační číslo obce  004091 
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 z roku 1995, zpracovatel Alko - Ing. arch. E. Kolářová 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Holedeč leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán a v ochranném 
pásmu vodního zdroje Holedeč. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. 
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale 
bydlících obyvatel a je zde 17 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží 
do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Holedeč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.4. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se 
čerpá do VDJ Radičeves. Na vodovod je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel, 10 % 
trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do roku 2005 
navrhujeme  modernizaci ÚV Holedeč. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Holedeč má splaškovou kanalizační síť K-LN.012-S.C ukončenou ČOV Holedeč, na 
které jsou likvidovány odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 
34 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na 
pole. Splašková kanalizační soustava je doplněná dvěma čerpacími stanicemi splaškových 
vod s výtlačným řadem. 
ČOV je mechanicko – biologická typu VHS II/k a sestává z mechanického předčištění 
tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi, lapákem písku a z kompaktního biologického 
stupně. Součástí ČOV je také kalojem, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. 
Kaly jsou odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. Vyčištěné odpadní vody z ČOV 
jsou zaústěny do potoka Blšanka. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem 
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Projektovaná  kapacita ČOV:         300  EO 
Výkonové parametry rok 2002:     m3/r           l/s 
Skutečný přítok         6 497  0,206 
Skutečný počet napojených EO     100 
 
Skutečné hodnoty znečištění      mg/l                               
BSK5                                                                            338,0       
CHSK                                              525,0            
NL                                                                111,0              
N-NH4                                                                   70,0           
Pc                                                              8,9          
 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
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BSK5     60,0       
NL     55,0       

××××× 

Do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Žatec. Navrhujeme 
zrušit bezodtokové jímky a objekty přepojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4216.0341 Holedeč 
  .0341.02 Holedeček 
 

identifikační číslo obce  040915 
kód obce    00002 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

vod 
3. Územní plán z roku 1995, zpracovatel Alko - Ing. arch. E. Kolářová 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Žádost obce Holedeč o změnu PRVKUK ze dne 1. 6. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Holedeček leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
220 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační 
objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Holedeček je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.1. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se 
čerpá do VDJ Radíčeves. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Holedeček není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Holedeček není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. U nové výstavby budou vybudovány MČOV. 
 
V obci Holedeček se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 250 v 
délce 971 m se zaústěním do stávající kanalizace obce Holedeč s odvodem a čištěním na 
stávající ČOV Holedeč. 
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 CZ042.3507.4216.0341 Holedeč 
  .0341.03 Stránky 
 

identifikační číslo obce  004092 
kód obce    00003 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001 
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, 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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Žádost obce Holedeč o změnu PRVKUK ze dne 1. 6. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stránky leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán a v ochranném 
pásmu vodního zdroje Holedeč. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. 
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 255 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale 
bydlících obyvatel a s 20-ti rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do 
povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stránky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.2. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se 
čerpá do VDJ Radíčeves. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Stránky není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Stránky není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
 
V obcích Stránky a Veletice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci zakončenou 
společnou ČOV pro 100 EO. Tlaková kanalizace DN 50 má ve Stránkách délku 1396 m, ve 
Veleticích délku 1406 m. Pro každé produkční místo bude osazena domovní čerpací jímka s 
mělnícím čerpadlem, ve Stránkách v počtu 14, ve Veleticích v počtu 33 čerpacích jímek. 
ČOV je tvořena denitrifikací a nitrifikací s jemnobublinnou aerací s dosazovací nádrží. Je 
umístěna mimo zátopové území na pravém břehu Blšanky, odtokové potrubí z ČOV DN 250 
v délce 117 m. 
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 CZ042.3507.4216.0341 Holedeč 
  .0341.04 Veletice 
 

identifikační číslo obce  004093 
kód obce    00004 

Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou 

PODKLADY 

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

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

výkazy 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Žádost obce Holedeč o změnu PRVKUK ze dne 1. 6. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Veletice leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
210 - 240 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s 23 rekreačními 
objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se 
velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Veletice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.3. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se 
čerpá do VDJ Radíčeves. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem vodárenského zařízení je obec Holedeč. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Veletice není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Veletice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
 
V obcích Stránky a Veletice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci zakončenou 
společnou ČOV pro 100 EO. Tlaková kanalizace DN 50 má ve Stránkách délku 1396 m, ve 
Veleticích délku 1406 m. Pro každé produkční místo bude osazena domovní čerpací jímka s 
mělnícím čerpadlem, ve Stránkách v počtu 14, ve Veleticích v počtu 33 čerpacích jímek. 
ČOV je tvořena denitrifikací a nitrifikací s jemnobublinnou aerací s dosazovací nádrží. Je 
umístěna mimo zátopové území na pravém břehu Blšanky, odtokové potrubí z ČOV DN 250 
v délce 117 m. 
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 CZ042.3507.4216.0342 Liběšice 
  .0342.01 Liběšice 
 

identifikační číslo obce  008262 
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 z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. Fárková 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Liběšice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v chráněné krajinné oblasti České středohoří 
a současně v CHOPAV Severočeská křída. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 
300 trvale bydlících obyvatel a s 23 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.8 z VDJ Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m), do kterého 
přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 88 % 
trvale bydlících obyvatel, 12 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Liběšice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním 

××××× 

S ohledem na velikost obce Liběšice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0342 Liběšice 
  .0342.02 Dobříčany 
 

identifikační číslo obce  002778 
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 z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. Fárková 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dobříčany leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
220 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s 9 rekreačními 
objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se 
výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dobříčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.7 z VDJ Skalka – 2 x 650 m3 (328,00 / 333,00 m n. m.), do kterého 
přitéká voda z ÚV Holedeč. Na přívodním řadu pro obec Dobříčany a Kluček je osazen 
redukční ventil. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Dobříčany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 30 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Dobříčany není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0342 Liběšice 
  .0342.03 Dubčany 
 

identifikační číslo obce  008260 
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. Územní plán z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. Fárková 
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Dubčany leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká Liběšický potok. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Dubčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.9 z VDJ Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m), do kterého 
přitéká voda z VDJ Skalka. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 
Majitelem a provozovatele vodárenského zařízení je obec Liběšice. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
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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 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Dubčany není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0342 Liběšice 
  .0342.04 Kluček 
 

identifikační číslo obce  008261 
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 z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. Fárková 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Kluček leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. 
Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s 22 rekreačními objekty. Obcí protéká 
Klučecký a Líčkovský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se výraznější 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Kluček je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.6 z VDJ Skalka - 2 x 650 m3 (328,00 / 333,00 m n. m), do kterého 
přitéká voda z ÚV Holedeč. Na přívodním řadu pro obec Kluček a Dobříčany je osazen 
redukční ventil. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Kluček nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Kluček není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. 
Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0342 Liběšice 
  .0342.05 Lhota 
 

identifikační číslo obce  010187 
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 z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. Farská 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lhota leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
270 - 290 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a s 11 rekreačními 
objekty. Obcí protéká Sádecký a Klučecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lhota je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 
vodovodem SK-LN.021.3 z rozvodné sítě obce Sádek, která je zásobována z VDJ Deštnice. 
Před obcí Sádek je VDJ Deštnice - PK – 1 x 20 m3. Na vodovodní síť je napojeno 10 % 
obyvatel, 90 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lhota nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 50 % trvale bydlících obyvatel 
má septiky se vsakování. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lhota není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. 
Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0342 Liběšice 
  .0342.06 Líčkov 
 

identifikační číslo obce  008263 
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 z roku 1996, zpracovatel Ing. arch. Fárková 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Líčkov leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 – 320 m n. m. 
Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká 
Líčkovský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Líčkov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Líčkov M-LN.023 z VDJ 
Líčkov – 1 x 50 m3 s kótou terénu 350 m n. m., do kterého se čerpá voda z vrtu Líčkov. 
V současné době zdroj Líčkov nesplňuje limity dané vyhl. 376/2000 sb. v ukazatelích alfa. Na 
vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení 
je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

S ohledem na kvalitu vody ve zdroji Líčkov navrhujeme obec Líčkov zásobovat ze 
skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 s realizací  v letech 2009 – 2010. Stávající 
azbestocementová potrubí bude vyměněno. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Líčkov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Líčkov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. 
Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0343 Libočany 
  .0343.01 Libočany 
 

identifikační číslo obce  008308 
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 z roku 1986, zpracovatel Ing. arch. J. Malát 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  
8. Nové Sedlo ČOV - rekonstrukce, napojení do Žatce, změna trasy – Libočany, řad č. 7, 

projekt  vypracoval ing. Robert Klement, Prokopa Velikého 570, 435 01 Žatec – 07/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libočany leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
210 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel s azylovýho domem o 
kapacitě 20 lůžek. Obcí protéká potok Liboc a řeka Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel v souvislosti s výstavbou rodinných 
domků. V obci jsou dobré pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libočany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.6 z VDJ Žatec - Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), 
do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Libočany je osazen 
redukční ventil s výstupním tlakem 0,45 MPa. Na vodovodní  síť je napojeno 98 % obyvatel, 
2 % trvale bydlících obyvatel jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského 
zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s rekonstrukcí azbestocementových potrubí a vzhledem k vyšším únikům 
navrhujeme postupnou rekonstrukci.. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Libočany má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.2-J.C, ze které se odpadní vody 
čerpají od 12/2003 do kanalizačního systému města Žatec a jsou od 86 % trvale bydlících 
obyvatel čištěny na ČOV Žatec. Od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody 
zachycovány v septicích se vsakováním. 
ČOV Žatec je podrobně popsána v kartě 353.01 Žatec. 
 
Do 12/2003 byla v provozu ČOV Libočany. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. VOD.223-1195-93-93-Egr ze dne 
16.11.1993 s platností do 31.12.2004  
Recipient – Ohře 
 
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 
40 60 20 30 30 40 - - - - - - 

 
ČOV je mechanicko biologická s ručními česlemi a s oxidačním příkopem s kalovými 
kapsami. Vracení kalu z dosazovací nádrže do oxidačního příkopu čerpadly. 
Projektované parametry:  
EO 761 
Q = 81,0 l/s  
Skutečné parametry: 
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EO 278 
Q = 0,427 l/s = 13 455 m3/r 
Přítok:  CHSK = 767 mg/l 
  BSK5 = 453 mg/l 
  NL = 126 mg/l 
  N-NH4 = 49 mg/l 
  Pcelk = 9,2 mg/l 
Odtok:  CHSK = 24 mg/l 
  BSK5 = 7,6 mg/l 
  NL = 9,5 mg/l 
  N-NH4 = 6,0 mg/l 
  Pcelk = 5,9 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 1,57 t/r, neodvodňuje se. 

××××× 

Výhled byl realizován v roce 2003. 
Odpadní vody, které natékaly na ČOV v Libočanech byly převedeny do ČS, situované 
v prostoru bývalé ČOV. 
Dále jsou do páteřního řadu přečerpávány splaškové odpadní vody z nejníže položené části 
obce. Tam byla souběžně s kanalizačním výtlakem položena gravitační kanalizace PVC 
DN 300, ústící do ČS u Liboce. 
Vlastní čerpací jímka je z betonových prafabrikátů o vnitřním průměru 1,1 m, hloubka 4,0 m. 
V čerpací jímce je instalována dvojice ponorných kalových čerpadel KSB Amarex KRT F 
80-210/032 UG-138 s motory 3 x 400 V, 50 Hz, 3,95 kW, 1450 l/min. s otevřenými oběžnými 
koly a se spouštěcím zařízením, ovládané ultrazvukovým snímačem. 
Vedle čerpací jímky je armaturní komora s příslušným armaturním vystrojením. Společný 
výtlak z armaturní komory má dimenzi PVC 90. 
 
Projektované parametry: 
ČS Libočany Qmax = 1450 l/min při provozu jednoho čerpadla, Qmax = 2 900 /min při provozu 
obou čerpadel 
ČS Liboc Qmax = 1450 l/min při provozu jednoho čerpadla, Qmax = 2 900 /min při provozu 
obou čerpadel 
 
Tlaková kanalizace 
páteřní řad 3 (výtlak z Nového Sedla do Žatce) PVC 160/225  celkem 5 907 m 
přípojný řad 6 (výtlak z ČS u Liboce) PVC 90    12 m 
přípojný řad 7 (výtlak z ČS  Libočany) PVC 110    342 m 
 
Gravitační kanalizace 
řad 4 (havarijní přeliv z ČS u Liboce) PVC DN 300    24 m 
řad 5 (gravitace od kostela k ČS u Liboce) PVC DN 300   436 m 
 
Do roku 2015 navrhujeme stávající septiky přepojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4216.0344 Libořice 
  .0344.01 Libořice 
 .0344.02 Železná 
 

identifikační číslo obce  008323 
identifikační číslo obce  008324 

kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Urbanistická studie obce Libořice – Železná, prosinec 2000, Ing. arch. A. Fárková 
6. Studie odkanalizování obcí Libořice – Železná, 2003, Roman Hladík 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Libořice s částí Železná leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán 
v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se 
rozkládá v nadmořské výšce 260 – 290 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících 
obyvatel a je zde 40 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do 
povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Libořice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 
vodovodem OK-SK-LN.011.3 z VDJ Libořice – 1 x 100 m3 (306,50 / 309,50 m n. m.), do 
kterého přitéká voda z VDJ Pšov – 2 x 300 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.). Zároveň je obec 
zásobována vodou z vlastního zdroje vrtu Libořice. V současné době je obec zásobována 
vodou z vlastního zdroje a ze skupinového vodovodu odebírá vodu jen v době přísušku nebo 
z technických důvodů. Na vodovodní  síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a 
provozovatelem vodárenského zařízení je obec Libořice. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů, pro zokruhování 
sítě bude vybudován řad DN 80 v délce 514 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Libořice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Žatec. 

××××× 

Podle studie odkanalizování obce (Hladík, 2003) je navržena splašková kanalizace a ČOV 
v rozsahu : gravitační stoky DN 250 - 3,854 km, výtlak DN 80 – 0,730 km, ČOV typu BC 
150 EO. Bezodtokové jímky budou zrušeny a všechny objekty budou přepojeny na 
kanalizaci. 
Dešťové vody budou nadále odváděny stávajícími příkopy. 
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 CZ042.3507.4216.0345 Lipno 
  .0345.01 Lipno 
 

identifikační číslo obce  008429 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 1996 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lipno leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 300 m n. m. Jedná se o obec do 
300 trvale bydlících obyvatel a se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká Lipenský potok. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Lipno. 
Předpokládá se mírný úbytek obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lipno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.11 z VDJ Lipno – 2 x 150 m3 (299,50 / 302,50 m n. m.), do kterého 
přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 95 % 
trvale bydlících obyvatel, 5 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno 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 z roku 1993 bez provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lipno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 30 % trvale bydlících obyvatel 
má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lipno není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0345 Lipno 
  .0345.02 Drahomyšl 
 

identifikační číslo obce  008428 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 1996 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Drahomyšl leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o obec 
do 100 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Drahomyšlská stoka. Obec náleží do povodí 
řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Drahomyšl zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.10 z rozvodné sítě obce Dubčany, která je zásobována z VDJ 
Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m.). Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Drahomyšl má splaškovou kanalizační síť K-LN.014-S.C ukončenou mechanicko-
biologickou ČOV Drahomyšl, na které jsou čištěny odpadní vody od 81 % trvale bydlících 
obyvatel. Od 19 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány 
v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Vlastníkem kanalizace a ČOV je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Rozhodnutím č.j.  ŽP – 3333/98-231/5/99/Hr. ze  dne 25.2.1999 vydaného Okresním úřadem 
v Lounech je povoleno vypouštění zbytkového znečištění z ČOV do Drahomyšlské stoky 
v této kvalitě: 
Q roční      =     4 672     m3/rok 
Q denní     =     12,80     m3/den 
Q max.      =        2,0      l/s      
BSK5         =       20        mg/l  hodnota prům.  =      25  mg/l   hodnota max. 
NL          =       18        mg/l   hodnota prům. =       20  mg/l    hodnota max. 
CHSK     =       50        mg/l   hodnota prům. =       60  mg/l    hodnota max. 
 
ČOV byla uvedena do trvalého provozu v r. 1997 
 
Projektové parametry: 
Kapacita ČOV            EO  300   
Průměrný roční přítok Qr      3971 m3/rok 
         m3/d         l/s 
Průměrný přítok Qd       10,88  0,126  
Počet napojených EO      68 
Projektované hodnoty znečištění     mg/l    
BSK5         375,0      
 
Skutečné parametry rok 2002: 

m3/r           l/s 
Skutečný přítok         1 345  0,043 
Skutečný počet napojených EO     9 
 
Skutečné hodnoty znečištění 

mg/l            t/r                   
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BSK5                                                                            111,0  0,15      
CHSK                                              182,0        0,24    
NL                                                                  75,0        0,10      
N-NH4                                                                   37,0  0,05   
       
Pc                                                              7,7   0,01        
 
MČOV VHS typ 25 je vybavena na přítoku retenčním prostorem, kam přepadá přitékající 
odpadní voda v případě, že dojde k poruše čerpadla OV na biofiltr. 
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu a 
dočištěním na biologickém filtru. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně přes šachtu 
mimo oplocení š -100 a šachtu s napojením kalové vody z kalových polí š -101 do typového 
objektu MČOV VHS typ 25. Odpadní voda natéká do válcového objektu vybaveného 
česlemi, který slouží jako lapák písku. Odtud natéká voda do aktivačního prostoru 
provzdušovaného hřebenovým bubnem a dále otvory v dělící stěně do dosazovacího 
prostoru. 
Recirkulace kalu mezi dosazovákem a aktivací je zajišťována komunikační štěrbinou. 
Odsazená voda natéká do šachty š -102 s čerpadlem podávajícím vodu do skrápěče 
biofiltru. Za biofiltrem jsou v malém akumulačním prostoru zachycovány nerozpuštěné látky 
uvolněné z BF, voda odtéká přes měrný objekt s trojúhelníkovým přepadem do recipientu. 
Obtok ČOV je řešen ze šachty š -100, kde je jeho vtok uzavřen hradítky, do šachty na odtoku 
vyčištěné vody š -103. 
Přebytečný kal s plovoucím kalem je odtahován do čerpací jímky, odkud je čerpán na kalová 
pole. 
 
Čistící jednotka  MČOV  VHS   25 
Čistírna je ocelová nádrž rozdělená stěnami na jednotlivé technologické  prostory : hrubé 
předčištění a retence, prostor aktivační a dosazovací. 
Je osazena na železobetonové desce, proti vztlaku kotvena přivařením k ocelovým deskám 
zabetonovaným v základové desce. Uvnitř vpravo je čerpací studna, ze které je nutné čerpat 
vodu v případě vyprázdnění ČOV. 
Hrubé předčištění 
Válcová nádoba, která slouží jako lapák písku, je osazena za nátokem česlemi nachází se  
v prostoru retence. 
Aktivační prostor 
Je vybaven potrubím pro provzdušňování štěrbiny a potrubím pro odtah kalu. Přebytečný kal 
je odtahován ze dna aktivační nádrže samospádem po otevření šoupěte zemní šoupátkové 
soupravy vedle nádrže. 
Dosazovací prostor 
Je vybaven odtahem plovoucích nečistot. Odtah je možný po otevření druhého šoupátka 
zemní soupravy, odtok je veden do potrubí přebytečného kalu do čerpací jímky kalu. 
Stlačený vzduch na pročištění štěrbiny dodává vzduchový kompresor ORLÍK PKS 4 (mobilní 
kompresorová stanice).  
Zapracování ČOV lze provést naočkováním aktivovaným kalem z některé dobře pracující 
ČOV. Očkuje se do nádrže, ze které bylo odebráno stejné množství vody. 
Obsah kalu v aktivaci se kontroluje sedimentační zkouškou v 1-litrovém válci, kde se odečte 
objem sedimentu po 30 minutách. Sediment by se měl pohybovat v rozmezí 300 až 600 ml/l. 
Současně vzorkovací skupina laboratoří dopravuje do laboratoře vzorky aktivovaného kalu 
pro biologický rozbor a stanovení kalového indexu.  
Součástí nádrže je provzdušňovací zařízení – hřebenový buben. 
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Čerpací šachta na BF 
Jedná se o typový objekt JUNG UKF 08/2M. Do šachty natéká předčištěná odpadní voda 
z dosazovacího prostoru ČOV VHS 25. 
Je vybavena kalovým řezacím čerpadlem, které čerpá odpadní vodu na BF.  
Čerpadlo je ovládáno hladinovou automatikou. 
Ovládací obvody plováků jsou napájeny napětím 220 V přes jistič FA2. 
Biologický filtr 
Je nadzemní betonový monolitický objekt o průměru 4 m s výškou náplně 3 m. Náplň tvoří 
kámen. K filtru je přidružena sběrná šachta 750 x 750 mm. 
Rotační skrápěč je dvouramenný. 
Čerpací jímka kalu 
Tvoří ji prefabrikáty se zákrytovou deskou a nástavcem. Je osazena na základové desce  
vedle základové desky ČOV. Je vodotěsná a pro vstup do jímky je pouze po žebříku, chrání 
ji ocelový poklop 600 x 600 mm. 
Kalová pole 
ČOV je vybavena dvěma kalovými poli o celkové ploše 54 m2. Kalové pole se plní jedno, po 
naplnění se nechá vysychat, plní se druhé. 
Kalové hospodářství 
Zahuštěný kal je přečerpáván k odvodnění na kalovém poli nebo odvážen fekálním vozem 
na ČOV Žatec ke strojnímu odvodnění. Odsazená kalová voda je přečerpávána zpět na 
přítok ČOV. 

××××× 

Kanalizace je z roku 1993, v celém rozsahu zástavby je bez větších provozních problémů. 
Navrhujeme do roku 2015 na stávající kanalizace napojit objekty, které mají v současnosti 
bezodtokové jímky. 
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 CZ042.3507.4216.0345 Lipno 
  .0345.03 Lipenec 
 

identifikační číslo obce  008398 
kód obce    00003 

PODKLADY 

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

vod 
3. Urbanistická studie z roku 1996 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lipenec leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 
200 trvale bydlících a se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká Lipenský potok a Hasina. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do ochranného pásma. Předpokládá 
se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lipenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.12. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Lipno, která je zásobována z 
VDJ Lipno. Na přívodním řadu do obce Lipenec je PK Lipno.  Na vodovodní síť je napojeno 
100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1991 bez větších provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lipenec nemá kanalizační síť, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 10 % trvale bydlících obyvatel 
má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lipenec není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0346 Lišany 
  .0346.01 Lišany 
 

identifikační číslo obce  008496 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
6. Žádost obce Lišany o změnu PRVKUK ze dne 30. 6. 2009 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Lišany leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 190 – 220 m n. m. 
Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. Obcí 
protéká Hůrecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. 
ochranného pásma Lišany. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Lišany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.11 z rozvodné sítě obce Staňkovice, která je 
zásobována vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. VDJ Lišany – 1 x 50 m3 

(212,00 / 214,83 m n. m.) je v současné době mimo provoz. Na vodovodní síť je napojeno 
80 % trvale bydlících obyvatel, 20 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou 
individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod z části nevyhovující, místy zkorodovaný. Do budoucna se uvažuje s postupnou 
rekonstrukcí azbestocementových potrubí.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Lišany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Lišany není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
 
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 300 v délce 869 m, 
DN 250 v délce 818 m s kanalizačními odbočkami DN 150 v délce 310 m a DN 200 v délce 
17 m a výstavba nové centrální ČOV obce pro 200 EO se zaústěním do Hůreckého potoka. 
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 CZ042.3507.4216.0347 Měcholupy 
  .0347.01 Měcholupy 
 

identifikační číslo obce  009275 
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 obce Měcholupy z roku 2001, zpracovatel PAFF Praha 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Měcholupy leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
230 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních 
objektů a ubytovací zařízení s ubytovací kapacitou 60 lůžek. Obcí protéká potok Blšanka. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma 
Měcholupy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Měcholupy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 
vodovodem SK-LN.019.5 z VDJ Měcholupy – 1 x 150 m3 (301,00 / 305,00 m n. m.), do 
kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Měcholupy má jednotnou kanalizační síť K-LN.015-J.N. Odpadní vody od 60 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace, kterou vlastní 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. 23 % trvale bydlících obyvatel je napojeno na kanalizaci Měcholupy škola K-LN.044-S.C 
s ČOV s odtokem do vodoteče, kterou vlastní a provozuje Krajský úřad Ústí nad Labem, 
kanalizace sestává pouze z přípojek. 17 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na 
ČOV Žatec. 
 
Základní a zvláštní škola pro žáky s vadami řeči a SPC v Měcholupech má vlastní ČOV a 
jejím vlastníkem a provozovatelem je Krajský úřad Ústí nad Labem. 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno Okresním úřadem v Lounech, Referátem životního 
prostředí pod č. j. ŽP-611/97-231/27/97/Hr s platností od 11. 8. 1997. Povoluje vypouštění 
vyčištěných odpadních vod z ČOV pro ZŠ a ZVŠ v Měcholupech do potoka Blšanka v ř. km 
10,90 v parametrech: 
EO do 500 
Q = 0,23 l/s = 7 300 m3/rok 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
40 58 20 29 25 40 - - - - - - 

Ukazatel BSK5 s potlačením nitrifikace. 
Platnost rozhodnutí do 1. 1. 2008 
Zahájení zkušebního provozu 22.8.1997, trvalého provozu 1. 6. 1998 
 
K čištění odpadních vod slouží ČOV typu Bioreko 20. Pohyblivé části ČOV jsou vyrobeny 
z plastů. Součástí ČOV je studna sloužící ke snižování hladiny podzemní vody v případě 
čištění ČOV.  
Vody z kuchyně jsou předčišťovány na odlučovači tuků LT – 1. 
K ČOV je přidružen odlučovač ropných látek LBO II G,který zajišťuje zachycení olejů a 
ropných látek při případné havárii v prostoru stáčení paliva LTO a na ploše nádvoří, kde 
parkují osobní auta.  
 
Na likvidaci opadů z ČOV je uzavřena smlouva s firmou SčVK a.s. Chomutov ze dne 
6.10.1997. 
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××××× 

Do roku 2014 doporučujeme ukončit kanalizační síť ČOV pro 700 EO. Objekty, které mají 
bezodtokové jímky navrhujeme napojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4216.0347 Měcholupy 
  .0347.02 Milošice 
 

identifikační číslo obce  009276 
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 obce Měcholupy z roku 2001, zpracovatel PAFF Praha 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Milošice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v chráněné krajinné oblasti Džbán. Zástavba 
je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
280 - 300 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační 
objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Milošice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Radíčeves 
OK-SK-LN.018 vodovodem OK-SK-LN.018.2 z rozvodné sítě obce Radíčeves zásobované z 
VDJ Čeradice - velký – 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), do kterého přitéká voda 
z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 59 % obyvatel, 41 % 
trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně domovními studnami.. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1999 bez provozních problémů. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Milošice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením  na ČOV Žatec. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Milošice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek. U 
nově budovaných objektů navrhujeme osadit domovní MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0347 Měcholupy 
  .0347.03 Velká Černoc 
 

identifikační číslo obce  017829 
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. Územní plán obce Měcholupy z roku 2001, zpracovatel PAFF Praha 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velká Černoc leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
325 - 360 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 48 rekreačních 
objektů. Obcí protéká Černocký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se 
mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velká Černoc je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velká Černoc 
M-LN.041. Na vodovodní síť je napojeno 60 % obyvatel, 40 % trvale bydlících obyvatel je 
zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem a provozovatelem vodárenského 
zařízení je obec Měcholupy. 

××××× 

Navrhujeme napojit obec Velká Černoc na rozvodnou síť obce Malá Černoc. V současné 
době je zpracován projekt na toto napojení firmou IN Projekt Louny a stavba by měla být 
zahájena v roce 2004 a ukončena v roce 2005. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Velká Černoc nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a od 40 % trvale 
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Velká Černoc není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV a rekonstrukci bezodtokových jímek. U nově budovaných objektů navrhujeme osadit 
domovní MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0347 Měcholupy 
  .0347.04 Želeč 
 

identifikační číslo obce  019583 
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 obce Měcholupy z roku 2001, zpracovatel PAFF Praha 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
7. Želeč – náhrada zdroje, dokumentace pro územní řízení, SVIS s.r.o. – 05/2003 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Želeč leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325 – 360 m n. m. 
Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 34 rekreačních objektů. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Želeč. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Želeč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Želeč M-LN.020. Zdrojem 
vody je prameniště Želeč, ze kterého se voda čerpá do VDJ Želeč – 1 x 100 m3 

(374,50 / 378,50 m n. m.). Kvalita vody ve zdroji Želeč nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 
sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah Fe, Mn, alfa a beta. Na vodovodní síť je 
napojeno 71 % 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 s provozními problémy, potrubí je v celé délce 
z azbestocementu. Navrhujeme do roku 2015 rekonstrukci stávajícího vodovodu.  
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Vzhledem ke zhoršené kvalitě vody ve zdroji Želeč navrhujeme napojit obec Želeč na 
skupinový vodovod Holedeč SK-LN.019 z VDJ Měcholupy o projektovaných kapacitách řad 
PE DN 50  v délce 3926 m. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Želeč nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 30 % trvale bydlících obyvatel 
má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Žatec. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Želeč není investičně a provozně výhodné budovat do roku 2015 
kanalizační systém a ČOV.  
V územním plánu je navržena splašková kanalizace DN 300 v délce 2,7 km. MB ČOV je 
navržena zakrytá pro Qprům = 105,3 m3/den. Z ČOV je navrženo odtokové potrubní v délce 
0,5 km s vyústěním do Želečského potoka. Plánovanou kanalizaci navrhujeme realizovat po 
roce 2016.  
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 CZ042.3507.4216.0348 Nové Sedlo 
  .0348.01 Nové Sedlo 
 

identifikační číslo obce  010671 
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 obce Nové Sedlo z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Fikarová – Ústí n/L 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.  
8. Nové Sedlo ČOV – rekonstrukce, napojení do Žatce, projekt vypracoval Ing. Robert 

Klement, Prokopa Velikého 570, 435 01 Žatec – 02/2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nové Sedlo se nachází v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
210 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících a jsou zde 3 rekreační objekty a 
věznice s ubytovací kapacitou 500 lůžek. Obcí protéká Číňovská svod. Obec náleží do 
povodí řeky Ohře. Předpokládá se výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nové Sedlo je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo 
OP-SK-LN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.2 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 

(316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před 
obcí Nové Sedlo je PK Nové Sedlo –  4 m3 (268,20 / 269,20 m n. m.). Zároveň je možné 
zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m), který je 
zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 99 % 
obyvatel, zbylé 1 % je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna 
navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nové Sedlo má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.3-J.C. Odpadní vody jsou čerpány 
od 12/2003 do kanalizačního systému obce Žatec ukončeného ČOV Žatec. Odpadní vody od 
99 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Žatec. Od 1 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní  vody zachycovány v septicích se vsakováním. 
ČOV Žatec je podrobně popsána v kartě 353.01 Žatec. 
Do 12/2003 byla v provozu ČOV Nové Sedlo. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 
 
Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. ŽP 6168/01-231/57-Cr ze dne 31. 12. 
2001 s platností do 31. 12. 2003 
 
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 
60 80 30 40 25 35 - - - - - - 

 
Recipient – Březanský potok 
ČOV je mechanicko biologická – typ VHS 2 – 2 ks s ručními česlemi, lapákem písku a 
jedním kalovým silem. 
Projektované parametry:  
EO 507 
Q = 27 000 m3/r 
BSK5 = 10 mg/l - přítok 
BSK5 = 9,7 mg/l - odtok 
Skutečné parametry: 
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EO 847 
Q = 2,353 l/s = 74 195 m3/r 
Přítok:  CHSK = 425 mg/l 
  BSK5 = 250 mg/l 
  NL = 169 mg/l 
  N-NH4 = 28 mg/l 
  Pcelk = 14,0 mg/l 
Odtok:  CHSK = 44,4 mg/l 
  BSK5 = 9,2 mg/l 
  NL = 27 mg/l 
  N-NH4 = 7,8mg/l 
  Pcelk = 4,2 mg/l 
 
Produkce stabilizovaného kalu 10,49 t/r, neodvodňuje se. Kal se odváží k dalšímu 
zpracováni na ČOV Žatec. 

××××× 

Výhled byl realizován v roce 2003. 
Splaškové vody z obce Nové Sedlo jsou gravitačně převedeny do nové čerpací stanice Nové 
Sedlo, zřízené v sousedství areálu věznice. K tomu slouží nový kanalizační řad „1“ PVC 
DN 300 délky 463 m, který začíná ve stávající spojné šachtě v prostoru odstavené ČOV. 
Gravitační kanalizace je zaústěna do čerpací jímky, je na ní celkem 11 kanalizačních šachet, 
které jsou zřízeny ve výškových a směrových lomech potrubí a v přímých úsecích cca 50 m 
od sebe. 
Splaškové odpadní vody z věznice natékají do čerpací stanice gravitačně dvěma 
kanalizačními řady DN 300. 
Vlastní čerpací jímka je z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 2,2 m, její hloubka je 
5,52 m. Má havarijní přeliv řad „2“ z PVC DN 300 o délce 37,0 m, zaústěný do blízké 
vodoteče. 
V čerpací jímce je instalována dvojice ponorných čerpadel KSB Amarex KRT F 80-315/172 
UG-170 s motory 3 x 400 V, 50 Hz, 17 kW, 2900 l/min. s otevřenými oběžnými koly a se 
spouštěcím zařízením, ovládané ultrazvukovým snímačem. 
Splaškové odpadní vody jsou přečerpávány do kanalizačního výtlaku Nové Sedlo – Žatec. 
Kanalizační výtlak je zaústěn do gravitační kanalizace ve Sládkově ulici v Žatci. 
Projektované parametry: 
ČS Nové Sedlo Qmax = 2 900 l/min při provozu jednoho čerpadla, Qmax = 5 800 l/min při 
provozu obou čerpadel 
 
Tlaková kanalizace 
páteřní řad „3“ (výtlak z Nového Sedla do Žatce) PVC 160/225 celkem 5907 m – započítáno 
u Liboce 
 
Gravitační kanalizace 
řad „1“ (převod z ČOV Nové Sedlo do ČS Nové Sedlo) PVC DN 300 436 m 
řad „2a“ (napojení vyššího nátoku z věznice) PVC DN 300   16 m 
řad „2b“ (napojení nižšího nátoku z věznice) PVC DN 300   15 m 
řad „2c“ (havarijní přeliv z ČS Nové Sedlo do vodoteče) PVC DN 300 436 m  
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V rámci stavby bude zrušena ČOV Nové Sedlo a stávající septiky budou přepojeny 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 

 

 CZ042.3507.4216.0348 Nové Sedlo 
  .0348.02 Břežany 
 

identifikační číslo obce  001490 
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 obce Nové Sedlo z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Fikarová – Ústí n/L 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Břežany leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. 
Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obec náleží 
do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Břežany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo 
OP-SK-LN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.3 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 

(316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před 
obcí Nové Sedlo je PK Nové Sedlo – 4 m3 (268,20 / 269,20 m n. m.). Zároveň je možné 
zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), který je 
zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Nové Sedlo a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Břežany nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní  vody zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 
30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní  vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Břežany není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0348 Nové Sedlo 
  .0348.03 Číňov 
 

identifikační číslo obce  001491 
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. Územní plán obce Nové Sedlo z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Fikarová – Ústí n/L 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Číňov leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými 
domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o 
obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obec náleží do povodí 
řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Čiňov. Předpokládá se mírný 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Číňov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo 
OP-SK-LN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.4 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 

(316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před 
obcí Nové Sedlo je PK Nové Sedlo –  4 m3 (268,20 / 269,20 m n. m.). Zároveň je možné 
zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), který je 
zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. V obci jsou rozvody užitkové vody. Pro akumulaci slouží vodojem Číňov, 
který je zásobován ze zdroje Číňov. Majitelem vodárenského zařízení je obec Nové Sedlo a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Číňov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

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



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

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

 

 CZ042.3507.4216.0348 Nové Sedlo 
  .0348.04 Chudeřín 
 

identifikační číslo obce  010670 
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 obce Nové Sedlo z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Fikarová – Ústí n/L 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Chudeřín leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 – 275 m n. m. 
Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obec náleží 
do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Chudeřín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo 
OP-SK-LN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.1 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 

(316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. 
Zároveň je možné zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na 
vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Nové 
Sedlo a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna 
vyměnit azbestocementová potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Chudeřín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Chudeřín není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0348 Nové Sedlo 
  .0348.05 Sedčice 
 

identifikační číslo obce  014649 
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 obce Nové Sedlo z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Fikarová – Ústí n/L 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Sedčice leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230  - 250 m n. m. 
Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obcí 
protéká potok Liboc. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. 
ochranného pásma Sedčice. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Sedčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky 
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.2 z VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 

(285,50 / 288,00 m n. m.), který je zásobován z  VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 

(316,20 / 319,50 m n. m.) zásobovaného vodou z vodárenské soustavy Přísečnice nebo je 
možné jeho zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), 
který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Sedčice je osazen 
redukční ventil s výstupní hodnotou 0,35 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 87 % obyvatel, 
13 % obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna 
navrhujeme vyměnit azbestocementová potrubí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Sedčice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 30 % trvale bydlících obyvatel 
jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 20 % trvale 
bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Sedčice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0348 Nové Sedlo 
  .0348.06 Žabokliky 
 

identifikační číslo obce  014650 
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 obce Nové Sedlo z roku 2000, zpracovatel Ing. arch. J. Fikarová – Ústí n/L 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žabokliky leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. 
Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obcí protéká 
potok Liboc. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žabokliky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky 
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.1 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 

(316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. 
Zároveň je možné zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před 
obcí Žabokliky je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,4 MPa. Na vodovodní síť je 
napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna 
navrhujeme vyměnit azbestocementová potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žabokliky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s  s odtokem do povrchových vod, od 30 % trvale bydlících obyvatel 
jsou odpadní  vody zachycovány v septicích se vsakováním a 20 % trvale bydlících obyvatel 
má bezodtokové jímky s vyvážením na pole. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Žabokliky není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0349 Staňkovice 
  .0349.01 Staňkovice 
 

identifikační číslo obce  015362 
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 z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. J. Fárková 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
8. Staňkovice - napojení na ČOV Žatec, převedení OV – R. Hladík, dokumentace 

k územnímu řízení – 12/2001 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Staňkovice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 
700 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty a ubytovací zařízení o kapacitě 
80 lůžek. Obec náleží do povodí Ohře, svým územím zasahuje do CHKO České středohoří a 
do ochranného pásma vodního zdroje. Do roku 2015 je plánována výstavba 100 RD a s ní i 
poměrně vysoký nárůst obyvatelstva cca o 50 %. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Staňkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.7 z AK Malé Březno na přívodním řadu DN 800 
vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je v AŠ Staňkovice umístěn redukční ventil 
s výstupní hodnotou tlaku 0,5 MPa. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu 
Žatec. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Staňkovice má jednotnou kanalizační síť K-LN.017-J.C zakončenou ČOV Staňkovice. 
Před ČOV se nachází odlehčovací komora. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do 
potoka Hutná. Z části obce „Zelená“ jsou odpadní vody ze splaškové kanalizace 
přečerpávány do jednotné kanalizační sítě. Od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní 
vody odváděny kanalizačním systémem na ČOV, 3 objekty mají domovní mikročistírny 
s odtokem do povrchových vod a od 59 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody 
zachycovány v septicích se vsakováním. Část kanalizační sítě není ve správě 
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice. Zbylé části jsou majetkem Severočeské 
vodárenské společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod č. j. ŽPZL-V1951/03-231/37/03/Hr 
ze dne 8.10.2003 s platností do 31.12.2004. Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Teplice. 
 
Projektovaná kapacita čistírny odpadních vod Staňkovice je cca 300 EO. 
Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod s hrubým předčištěním, 
štěrbinovou nádrží, biologickým filtrem s dvouramenným skrápěčem a vertikální dosazovací 
nádrží. Hrubé předčištění je tvořeno na přítoku hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem 
písku. Stabilizace kalu je aerobní, produkce stabilizovaného kalu je cca 75,5 m3/rok, 
0,76 t/rok. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. 
 
Projektové parametry: 
Průměrný roční přítok Qr    30 295 m3/rok 
Průměrný přítok Qd     83,0 m3/d 0,96 l/s 
Počet napojených EO    300 
 
Projektované hodnoty znečištění   mg/l  t/rok  
BSK5       297,0  6,57  
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NL       250,0  7,48  
 
Výkonové parametry rok 2002:                  
Skutečný přítok       18 563 m3/r 0,59 l/s 
Skutečný počet napojených EO   350 
 
Skutečné hodnoty znečištění:    mg/l 
BSK5                                                                         413,0 
CHSK                                             678,0 
NL                                                            221,0 
N-NH4                                                     78,6 
Pc                                                      4,0 
Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných 
odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004. 
 
v kvalitě   mg/l „p“  
BSK5     60,0   
CHSK   180,0     
NL     30,0       
v množství Q = 27 000 m3/rok  

××××× 

Čistírna odpadních vod pracuje v současnosti s nízkým čistícím efektem, proto bude do roku 
2005 zrušena, v místě stávající ČOV bude vybudována přetlaková stanice a odpadní vody 
budou odváděny do Žatce. Ze stávající ĆOV bude využita jedna nádrž na gravitačním 
přítoku pro odsazení hrubých nečistot, dále bude realizována nová čerpací stanice 
s vakuovou kanalizační jednotkou. Převedení splašků bude ukončeno napojením do stávající 
gravitační kanalizace v ul. Rooseweltova u hlavního nádraží v Žatci. Výtlak je navržen z PVC 
160/4,3 mm délky 3020 m. V čerpací stanici budou osazena 2 ks čerpadel (čerpané 
množství = 3 l/s a dopravní výška 20,2 m). 
Stávající septiky navrhujeme přepojit na kanalizaci. 
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 CZ042.3507.4216.0349 Staňkovice 
  .0349.02 Selibice 
 

identifikační číslo obce  017203 
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 z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. J. Fárková 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Selibice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 205 m n. m. Jedná se o obec do 
100 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky 
Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Selibice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.9 z rozvodné sítě obce Staňkovice zásobované 
z vodárenské soustavy Přísečnice. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu 
Žatec. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V budoucnu se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí azbestocementového potrubí. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Selibice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel 
jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod, 20 % má septiky se 
vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Selibice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0349 Staňkovice 
  .0349.03 Tvršice 
 

identifikační číslo obce  017204 
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. Územní plán sídelního útvaru z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. J. Fárková 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Tvršice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 – 215 m n. m. Jedná se o obec do 
150 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. Obcí protéká řeka Ohře. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Tvršice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.8 z rozvodné sítě obce Staňkovice zásobované 
z vodárenské soustavy Přísečnice. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu 
Žatec. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Tvršice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod, 20 % má septiky se vsakováním. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Tvršice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0350 Tuchořice 
  .0350.01 Tuchořice 
 

identifikační číslo obce  017140 
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 obcí Tuchořice, Třeskonice, Nečemice z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. 

P. Čermák 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Tuchořice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
285 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních 
objektů. Obcí protéká Liběšický potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím 
zasahuje do I. ochranného pásma Tuchořice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Tuchořice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Tuchořice M-LN.025. 
Zdrojem vody je prameniště Tuchořice I a Tuchořice II. Voda je akumulována ve 
VDJ Tuchořice - Arabela – 1 x 50 m3  (337,50 / 340,00 m n. m.) a dále je čerpána do 
VDJ - Tuchořice 2 x 75 m3 (329,50 / 332,90 m n. m), ze kterého je zásobována obec. Kvalita 
vody ve zdroji Tuchořice nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích alfa a 
Mn. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec 
Tuchořice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Navrhujeme zásobování vodou z přívodního řadu PVC DN 300 z VDJ Liběšice - Skalka o 
kapacitách PVC DN 150 v délce 1554m s realizací v letech 2003 – 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Tuchořice má splaškovou kanalizační síť K-LN.018-S.C, kde část splaškové kanalizace 
je ukončena ČOV Tuchořice. Odpadní vody od 6 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny 
na ČOV Tuchořice, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány 
v septicích s odtokem do nečištěné kanalizace, od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní 
vody zachycovány v septicích se vsakováním a 3 % mají septiky s odtokem do povrchových 
vod. 
 
Kanalizace a ČOV jsou v majetku obce Tuchořice, která je zároveň provozuje. 
 
Rozhodnutí k vypouštění odpadních vod z ČOV Tuchořice do recipientu – Dubčanský potok 
vydal dne 10.3.1999 OÚ v Lounech, referát životního prostředí pod 
č.j. ŽP-2819/97-231/7/99/Hr s platností do 1.9.1999, na tyto parametry: 
Množství vypouštěných odpadních vod Q = 0,29 l/s = 8 760,0 m3/rok 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
Nanorg. 
mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
60 80 30 40 30 40 - - - - - - 

 
Jedná se o ČOV DČB 16/2, výrobce Agrotech Srbsko pro 170 EO. ČOV byla uvedena do 
provozu v r. 1995. 

××××× 

Navrhujeme v letech 2006 – 2008 provést rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV na 
kapacitu 480 EO, Q = 22 787 m3/rok a vybudovat novou splaškovou kanalizaci v celkové 
délce 3588 m. Stavební povolení bylo vydáno v r. 2004. Projekt zpracoval Inprojekt Louny. 
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Nejpozději do roku 2015 přepojit splaškovou kanalizaci z celé obce na ČOV Tuchořice a 
nemovitosti, které v současné době mají septiky přepojit na kanalizaci zaústěnou na ĆOV. 
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 CZ042.3507.4216.0350 Tuchořice 
  .0350.02 Nečemice 
 

identifikační číslo obce  010188 
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 obcí Tuchořice, Třeskonice, Nečemice z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. 

P. Čermák 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Nečemice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
320 - 380 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 135 rekreačních 
objektů. Obcí protéká Klučecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým uzemím 
zasahuje do I. ochranného pásma Nečemice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Nečemice je zásobována pitnou vodou z vodovodu Nečemice M-LN.022. Zdrojem 
vody je studna – Nečemice dolní (nová), která dodává vodu přímo do obce a studna 
Nečemice - horní (stará), která dodává vodu do VDJ Nečemice – 1 x 30 m3 (297,00 / 300,00 
m n. m.). Kvalita vody v obou zdrojích nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to 
v ukazatelích stanovujících limit pro obsah NO3 a alfa. Na vodovod je napojeno 100 % trvale 
bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vzhledem k tomu, že zdroj vody neodpovídá vyhlášce č.376/2000 Sb. navrhujeme obec 
Nečemice po vybudování akce Vodovod Kounov napojit na připravovaný VDJ Kounov – 
100 m3. Přívodní řad z VDJ Kounov do obce bude DN 80 délky 2500 m s realizací v letech 
2004 – 2005. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Nečemice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec. Odpadní vody od 10 % 
trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 
15 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním a 
15 % má septiky s odtokem do povrchových vod. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Nečemice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV. U nové výstavby budou osazeny MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0350 Tuchořice 
  .0350.03 Třeskonice 
 

identifikační číslo obce  017139 
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. Územní plán obcí Tuchořice, Třeskonice, Nečemice z roku 1994, zpracovatel Ing. arch. 

P. Čermák 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Třeskonice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je 
tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 
390 - 420 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 66 rekreačních 
objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma 
Třeskonice. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Třeskonice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Třeskonice M-LN.024. 
Zdrojem vody je studna Třeskonice – Pichrt (stará), ze které se čerpá voda do VDJ 
Třeskonice – 2 x 25 m3 (398,00 / 401,00 m n. m.) a vrt, ze kterého se voda čerpá do 
vodovodní sítě. Kvalita vody v obou zdrojích nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to 
v ukazateli stanovující limit pro obsah záření alfa. Na vodovodní síť je napojeno 88 % trvale 
bydlících obyvatel, 12 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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S ohledem na kvalitu vody ve zdroji Třeskonice navrhujeme v průběhu let 2009 – 2010 
napojit místní vodovod na skupinový vodovod Holedeč z VDJ Liběšice – Skalka. Vzhledem 
k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Třeskonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou 
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 35 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.  

××××× 

S ohledem na velikost obce Třeskonice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na 
MČOV. U nové výstavby budou osazeny MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0351 Velemyšleves 
  .0351.01 Velemyšleves 
 

identifikační číslo obce  017772 
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 Velemyšleves z roku 1998, zpracovatel Kadlec K. K. Nusle 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velemyšleves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 255 m n. m. Jedná se o obec do 
250 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. Obcí protéká Chomutovka a 
Velemyšlevský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. Plánuje se průmyslová zóna 
Triangl. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velemyšleves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.2 z AK Malé Březno na přívodním řadu DN 800 
vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je v AŠ Velemyšleves umístěn redukční ventil 
s výstupní hodnotou tlaku 0,55 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 93 % obyvatel, 7 % trvale 
bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby s častými provozními problémy. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Velemyšleves nemá kanalizační síť, odpadní vody od 98,5 % trvale bydlících obyvatel 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 1,5 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Velemyšleves není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0351 Velemyšleves 
  .0351.02 Minice 
 

identifikační číslo obce  017770 
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 Velemyšleves z roku 1998, zpracovatel Kadlec K. K. Nusle 

- Praha 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Minice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 20 
trvale bydlících obyvatel a je zde 16 rekreačních objektů. Obcí protéká Chomutovka. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře a svým územím spadá do ochranného pásma vodního zdroje. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Minice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.4 z rozvodné sítě obce Velemyšleves. V AŠ 
Velemyšleves je umístěn redukční ventil s výstupní hodnotou tlaku 0,55 MPa. Na vodovodní 
síť je napojeno 59 % trvale bydlících obyvatel, 41 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno 
individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Minice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0351 Velemyšleves 
  .0351.03 Truzenice 
 

identifikační číslo obce  017771 
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. Územní plán sídelního útvaru Velemyšleves z roku 1998, zpracovatel Kadlec K. K. Nusle 

- Praha 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Truzenice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obcí protéká Chomutovka. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Truzenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.3 z rozvodné sítě obce Velemyšleves. V AŠ 
Velemyšleves je umístěn redukční ventil s výstupní hodnotou tlaku 0,55 MPa. Na vodovodní 
síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Truzenice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0351 Velemyšleves 
  .0351.04 Zálezly 
 

identifikační číslo obce  017773 
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 Velemyšleves z roku 1998, zpracovatel Kadlec K. K. Nusle 

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zálezly leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 – 260 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a je zde 12 rekreačních objektů. Obcí protéká Chomutovka. Obec 
náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zálezly je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 
OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.1 z rozvodné sítě obce Velemyšleves. Na 
vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna 
navrhujeme vyměnit azbestocementová potrubí. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Zálezly není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0352 Zálužice 
  .0352.01 Zálužice 
 

identifikační číslo obce  019088 
kód obce    00001 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Zálužice leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 190 – 200 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Ohře. Obec náleží 
do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Zálužice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.5 z rozvodné sítě HTP Žatec z VDJ Čeradice střední – 
2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m.) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m.) 
zásobovaných z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Bezděkov je osazen společný 
regulátor s výstupním tlakem 0,5 MPa. Za obcí Bezděkov je osazen ve společné armaturní 
šachtě pro obce Zálužice , Rybňany a Trnovany další regulátor tlaku tlaku (společný pro 
Zálužice a Rybňany) s výstupním tlakem 0,5 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 50 % trvale 
bydlících obyvatel, 50 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními 
studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby z let 2002 a je bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Zálužice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0352 Zálužice 
  .0352.02 Rybňany 
 

identifikační číslo obce  019086 
kód obce    00002 

PODKLADY 

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

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

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Rybňany leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 20 
trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Ohře. Obec náleží 
do povodí řeky Ohře. Předpokládá se úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Rybňany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.4 z rozvodné sítě HTP Žatec s VDJ Čeradice střední – 
2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m.) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), 
zásobovaných z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Bezděkov je osazen společný 
regulátor tlaku s výstupním tlakem 0,5 MPa, za obcí Bezděkov je osazen ve společné 
armaturní šachtě pro obce Zálužice , Rybňany a Trnovany další regulátor tlaku (společný pro 
Zálužice a Rybňany) s výstupním tlakem 0,5 MPa.. 
Na vodovodní síť je napojeno 54 % trvale bydlících obyvatel, 46 % trvale bydlících obyvatel 
je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská 
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 2002 a je bez provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Zálužice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0352 Zálužice 
  .0352.03 Stekník 
 

identifikační číslo obce  019087 
kód obce    00003 

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. Urbanistická studie 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu řízení, kterou zpracoval 

Roman Hladík, Prokopa Velikého 570, Žatec 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stekník leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stekník nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní. Kvalita vody 
v domovních studnách nesplňuje požadavky vyhl. 376 / 2000 sb. a to v ukazatelích 
stanovujících limit pro obsah Fe, Mg, NO3, těžkých kovů a bakteriologickém znečištění. Pitná 
voda se dováží v cisternách. 

××××× 

Vzhledem ke špatné kvalitě vody v domovních studních. Navrhujeme do roku 2015 dovážet 
pitnou vodu cisternami a po roce 2015 prodloužit vodovod ze Zálužic do obce Stekník. 
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty 
Holedeč 8, 9, 10, 11.  
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání 
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 
 
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou zajišťuje OÚ Zálužice (dovoz vody 
v kontejneru – odběr z vodovodního řadu obce Zálužice č.p.22). 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Stekník není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
 
 
Vodovod Stekník 
Jedná se o změnu místa napojení obce na stávající vodovodní síť. Původně se uvažovalo 
s prodloužením vodovodního řadu ze Zálužic. Při zpracování projektové dokumentace bylo 
jako optimální řešení navrženo toto řešení: 
Napojení bude provedeno ze stávajícího skupinového vodovodu v obci Hradiště. Zde bude 
vysazena odbočka DN 80 mm se šoupátkem, za odbočkou bude vodoměrná šachta 
s měřidlem. 
Nové potrubí bude plastové z HDPE DN 90 a 63 mm, celkové délky 2413,70 m. 
Řad „A“ HDPE 90 1412,0 m 
Řad „A1“ HDPE 90 566,2 m 
Řad „AII“ HDPE 63 123,7 m 
Řad „AIII“ HDPE 63 311,8 m 
 
Předpokládaný termín realizace stavby se uvažuje 10/2006 až 05/2007. 
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí 31.1.2006. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu řízení je Roman 
Hladík, Prokopa Velikého 570, Žatec. 
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 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.01 Žatec 
 

identifikační číslo obce  040914 
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 Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO – Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO - Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

výkazy 
7. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
8. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
9. Žatec – Tolstého, rekonstrukce kanalizace, SVIS s.r.o. – DSP a RD – 11/2002 
10. Záměr projektu – ISPA - Podkrušnohoří No.2001/CZ/16/P/PE/004, 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Město Žatec leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena 
rodinnými a bytovými domy podél komunikací a sídlištní zástavbou panelového typu. Město 
se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 260 m n. m. Jedná se o město do 20000 trvale 
bydlících obyvatel je zde 92 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s ubytovací kapacitou 
260 lůžek. Městem protéká Čeradický potok a řeka Ohře. Město náleží do povodí řeky Ohře 
a svým územím zasahuje do ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale 
bydlících obyvatel. Ve městě jsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Město Žatec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.1. Žatec je rozdělen do tří tlakových pásem. Zdrojem vody pro 
horní tlakové pásmo (HTP) jsou vodojemy VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ 
Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m), které jsou zásobovány vodou 
z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Z vodojemů HTP je zásobována jižní část 
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města a okolní obce Bezděkov, Čeradice, Radíčeves, Milčeves, Milošice, Trnovany, 
Rybňany a Zálužice. 
Zdrojem vody pro střední tlakové pásmo (STP) je VDJ Žatec STP – 4 x 750 m3 

(283,00 / 287,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč nebo je dotován z HTP 
Žatec. Z VDJ Žatec STP je zásobován střed města a obec Libočany. 
Zdrojem vody pro dolní tlakové pásmo (DTP) je VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 

(260,00 / 265,00 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Žatec STP z ÚV Holedeč nebo je 
dotován z HTP Žatec. Z VDJ Žatec STP jsou zásobovány okrajové části města a obec 
Žiželice. Na vodovodní síť je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, 1 % trvale bydlících 
obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
uvažuje s postupnou rekonstrukcí azbestocementového potrubí. Vzhledem k vyšším únikům 
navrhujeme postupnou rekonstrukci. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žatec má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.1-J.C ukončenou ČOV Žatec, na které 
jsou odváděny odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel. Od 5 % trvale bydlících 
obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Kanalizaci a 
ČOV vlastní Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 
ČOV Žatec byla uvedena do provozu v roce 1973, od té doby byly provedeny některé změny 
v sestavě biologického stupně (v roce 1981 dostavěny biologické filtry před aktivačními 
nádržemi – dnes částečně mimo provoz), v roce 1999 výměna česlí a rekonstrukce vstupní 
čerpací stanice, v roce 2000 rekonstrukce kotelny a dále byly prováděny úpravy na detailech 
jednotlivých funkčních celků a prováděny opravy strojně technologického zařízení. Čistírnu 
lze považovat v některých částech technologické linky za nevhodně řešenou. Většina 
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stávajícího zařízení je zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním 
požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV. 
Ve výhledu se počítá, že na kanalizační systém města Žatce a tím následně i na ČOV budou 
napojeny obce Nové Sedlo (316 obyvatel a věznice), Libočany (474 obyvatel), Staňkovice 
(834 obyvatel), Velichov (72 obyvatel) a Bezděkov (239 obyvatel).  
Čistírna odpadních vod Žatec je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou se vstupní ČS 
a dále s gravitačním průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním 
vyprodukovaných kalů.  
Základní údaje ČOV:  
Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV  81 l/s, 7 000 m3/den 
Skutečný přítok rok 2002    43 l/s,   3 706 m3/den 
Projektované zatížení BSK5    2 150 kg/d 
Skutečné napojení EO rok 2002  26 062 EO  
BSK5 skutečnost rok 2002    1 564 kg/den 
CHSK skutečnost rok 2002    2 579 kg/den 
NL (veškeré) skutečnost rok 2002   1 394 kg/den 
N-NH4 skutečnost rok 2002    147 kg/den 
Pc skutečnost rok 2002    28,6 kg/den 
Současné platné vodohospodářské rozhodnutí pro nerekonstruovanou ČOV: 
 

CHSK cr 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
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mg/l 

Pc 
mg/l 

p m p m p m p m p m p m 
80 100 40 50 30 40 20 25 - - 6 7 

 
Hrubé předčištění 
Přítok odpadních vod na ČOV je přes lapák štěrku na hrubé předčištění, tvořené česlovnou, 
vstupní čerpací stanicí a lapákem písku. Těžení štěrku je pomocí portálového jeřábu a 
závěsného drapáku. 
Česlovna je umístěna ve sdruženém objektu nádrží na přítoku za lapákem štěrku. Jsou zde 
osazeny velmi jemné strojně stírané česle Hydropress s průlinami 6 mm šířky 665 mm, 
hloubka žlabu je 1 650 mm.  
Čerpací stanice 
Čerpací stanice je umístěna za česlemi. Je tvořena dvěmi čerpacími jímkami.  
Mechanické čištění 
Usaditelné látky jsou zachycovány ve dvojici podélně protékaných usazovacích nádrží se 
stíráním dna i hladiny, šířka nádrží je 6 m, délka nádrží je 30 m, hloubka nádrží je pouze 
2,2 m, celkový objem nádrží 792 m3, celková plocha nádrží 360 m2. Ve žlabu za UN jsou 
umístěna 2 x 2 čerpadla o jednotkovém výkonu 25 l/s, která čerpají odpadní vodu na 
biologické filtry. 
Biologické čištění 
Odpadní vody jsou po primární sedimentaci čerpány k předčištění na dvojici biologických 
zkrápěných filtrů (majetek Severocukr a.s.) se sypanou náplní. Průměr biofiltrů je 18 m, 
výška náplně je 3,7 m, plocha biofiltrů je 509 m2, objem biofiltrů je 1 883 m3. Za biofiltry není 
zařazena separace kalu.  
Navazující biologické čištění odpadních vod je uspořádáno jako stavební monoblok 
předčištění a usazovacích – aktivačních - dosazovacích nádrží. K dalšímu čištění odpadních 
vod je použit středně zatížený aktivační systém realizovaný ve 2 linkách aktivačních nádrží 
s provzdušňováním pomocí povrchových aerátorů s horizontální osou Kessener o průměru 
420 mm, celkem je instalováno 48 aeračních válců. Základní rozměry aktivačních nádrží: 
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hloubka - 2,0 m, celkový objem aktivace – 2 x 510 m3, příčný průřez 6 m2, šířka žlabu 4,7 m, 
délka 85 m. Aktivovaný kal je separován ve 2 podélných přímo navazujících dosazovacích 
nádrží s pojezdovými shrabovacími mosty. Nádrže mají 2 kalové kónusy s recirkulací kalu, 2 
ks čerpadel 80 GFHU. Základní údaje dosazovacích nádrží: hloubka vody - 2,0 m, délka 
nádrží - 30 m, šířka nádrží 6 m, objem nádrží – 720 m3, plocha nádrží - 360 m2. Přebytečný 
kal je odváděn před usazovací nádrže, proto je do kalového hospodářství odváděn směsný 
surový kal. 
Kalové hospodářství 
V technologické lince ČOV je produkován surový smíšený kal. Surový smíšený kal je 
z kalových prostorů usazovacích nádrží přepouštěn do jímky surového kalu a odtud je 
přečerpáván čerpadly Sigma 100-GFHU do vyhnívací nádrže. Výtlak čerpadel je zaústěn do 
okruhu externí tepelné cirkulace kalu přes výměník tepla. 
Anaerobní zpracování kalu probíhá ve dvou železobetonových za sebou řazených 
anaerobních reaktorech φ 10 m. První nádrž (funkční Io) je uzavřená s nasazeným 
plynojemem se šroubovým vedením a vodním uzávěrem o obsahu 1 400 m3, druhá nádrž 
(kruhová IIo) je otevřená o obsahu 1 250 m3 a plní převážně funkci uskladňovací nádrže. 
Nasazený plynojem je na vrchlíku tepelně izolován. 
Technologický návrh v projektu předpokládal udržování teploty procesu v mezofilní oblasti 
33 °C. 
Jako odvodňovací zařízení je instalován lis CENED 2000 s předzahuštěním na rotačním 
zahušťovači ROZA. 
Odvodněný kal je dopravován na venkovní skládku dvěma atypickými šnekovými dopravníky 
s plnou osou. 

××××× 

Rekonstrukce ČOV Žatec byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který 
bude realizován v letech 2004 –2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.  
Kapacity:     ČOV pro 33 333 EO  
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod:   1 781 200 m3/r 
průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod:   4 880 m3/d   
maximální denní přítok na ČOV:    5 880 m3/d 
maximální přítok při dešti na mech st.:   250 l/s 
maximální přítok při dešti na AN:    200 l/s 
přiváděné znečištění:               2000 kg BSK5/d 
                                                                   3190 kg CHSK/d                                                                                      
        1650 kg NL/d 
        203 kg Nc/d 
        132 kg N-NH4/d 
        35,2 kg Pc/d 
 
Stávající septiky navrhujeme zrušit a přepojit na kanalizaci. 
 
Kvalita na odtoku:  
Počet EO  33 333 
 
 
 
 



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. 5 

 
  Přítok 

na ČOV 
Odtok z DN Účinnost Povolení NV     

61/2003 Sb. 
Směrnice 

91/271/EHS 
 mg/l mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 Přítok   průměr max  p m p m p 
BSK5 409,8 8,0 20,0 98,0  15 30 20 40 25 
CHSK 653,6 40,0 65,0 93,9  75 120 90 130 125 
NL 338,1 9,0 15,0 97,3  15 30 25 50 35 
N-NH4 34,4 1,0 3,0 93,86  10./15 20/30 - - - 
Ncelk 52,9 15,0 20,0 71,6  nest. nest. 15 20 15 
Nanorg 39,8 13,0 17,0 39,0  20/25 30/40    
Pcelk 7,2 2,0 6,0 72,2  3 6 2 6 2 
 
Mechanické čištění - na přítoku je čerpání, další průtok je a zůstane i nadále gravitační. 
Provzdušňovaný lapák písku bude osazen novým zařízením pro provzdušňování, těžení, 
praní a dopravu písku. Bude zřízen obtok lapáku písku. Dmychadla lapáku písku budou 
umístěna ve strojovně usazovacích nádrží, kompresor v objektu kalového hospodářství. 
Těžení písku bude prováděno na základě časové automatiky a dešťového programu. 
Separátor písku bude umístěn vedle objektu hrubého předčištění. Prací voda bude zavedena 
zpět do lapáku písku.  
Za lapákem písku bude provedeno nové rozdělení nátoků na dvě usazovací nádrže. 
Usazovací nádrže budou umístěny v levé polovině sdruženého objektu nádrží. Budou 
zkráceny o 5 m a v uvolněném prostoru budou umístěny míchané anoxické selektory. Do 
nich bude zavedena kalová voda a vratný kal. Odlehčení za usazovacími nádržemi bude 
zachováno, ale bude využíváno pouze v havarijních případech. Z pravé poloviny sdruženého 
objektu nádrží bude zřízena havarijní a akumulační jímka. Dešťové vody do nich budou 
čerpány. 
Biologické čištění - budou nově zřízeny dvě linky oběhové aktivace se simultánní nitrifikací a 
denitrifikací. Stávající aktivační nádrže budou přestavěny na jímku dovozu kalů, jímku 
dovozu organických substrátů a jímky kalové vody ze zahuštění a odvodnění. Nevyužitá část 
aktivačních nádrží bude zasypána.  
Provzdušňovaná zóna aktivace bude vybavena jemnobublinným aeračním systémem a 
denitrifikační zóna nádrže bude vybavena pomaluběžným mícháním.  
Budou dostavěny dvě nové dosazovací nádrže průměru 21 m se stíráním hladiny a dna 
pojezdným mostem.  
Na společném odtoku vyčištěné vody z ČOV bude umístěn měrný objekt - Parshallův žlab.  
Současně bude upravena též dmychárna ze stávajícího objektu odvodnění.  
Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu bude ve sdruženém objektu ČS a 
rozdělovacích objektů. Přebytečný kal bude veden odbočkou z potrubí vratného kalu na 
zahuštění a do kalového hospodářství.  
Kalové hospodářství - bude doplněno o strojní zahuštění přebytečného aktivovaného kalu. 
Odvodnění stabilizovaného kalu bude na odstředivce. Kalová voda ze zahuštění kalu je 
svedena do jímky a čerpána do selektoru. Kalová voda z odvodnění kalu je svedena do 
jímky kalové vody a bude řízeně čerpána do anoxického selektoru. Kalové hospodářství je 
dimenzováno i s ohledem na možný dovoz organických substrátů a kalů z okolních malých 
ČOV. 
Odvodněný kal na cca 28 % bude skladován v kontejnerech a odvážen. 
Vyhnívací nádrž bude vybudována ze stávající uskladňovací nádrže, uskladňovací nádrž 
bude ze stávající vyhnívací nádrže. Bude zřízen nový suchý membránový plynojem.  
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Chemické hospodářství – eliminace fosforu bude chemickým způsobem srážením pomocí 
síranu železitého. Zásobní nádrž spolu s dávkovacími čerpadly bude umístěna v blízkosti 
dosazovacích nádrží. Chemikálie budou dávkovány do nátoku na aktivace i variantně do 
nátoku na dosazovací nádrže.  
 
 
V letech 2004 – 2005 bude provedena rekonstrukce kanalizace v ul. Tolstého – KTH DN 500 
v délce 799 m. 
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 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.02 Bezděkov 
 

identifikační číslo obce  000354 
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 Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO - Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO - Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Bezděkov leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 
300 trvale bydlících obyvatel a je zde 9 rekreačních objektů. Obcí protéká bezejmenný potok. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Bezděkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec 
OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.2 z rozvodné sítě HTP Žatec s VDJ Čeradice 
střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m), které 
jsou zásobované z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Bezděkov je osazen 
společný regulátor tlaku s výstupním tlakem 0,5 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 94 % 
trvale bydlících obyvatel, 6 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Bezděkov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Bezděkov není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
 



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

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

 

 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.03 Milčeves 
 

identifikační číslo obce  013769 
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. Územní plán sídelního útvaru Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO – Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO – Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Milčeves leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 – 295 m n. m. Jedná se o obec do 
150 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky 
Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Milčeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Radíčeves 
OK-SK-LN.018 vodovodem OK-SK-LN.018.3 z VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ 
Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m), které jsou zásobovány vodou 
z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovodní síť je napojeno 93 % trvale 
bydlících obyvatel, 7 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Milčeves nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Milčeves není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.04 Radíčeves 
 

identifikační číslo obce  013770 
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 Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO – Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO – Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Radíčeves leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 – 280 m n. m. Jedná se o obec do 
150 trvale bydlících obyvatel a je zde11 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky 
Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci 
nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Radíčeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Radíčeves 
OK-SK-LN.018 vodovodem OK-SK-LN.018.1 z VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ 
Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m), které jsou zásobovány vodou 
z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovodní síť je napojeno 98 % trvale 
bydlících obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel jsou zásobována individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Radíčeves nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a od 50 % trvale bydlících 
obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Radíčeves není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. 
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 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.05 Trnovany 
 

identifikační číslo obce  002779 
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 Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO – Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO – Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Trnovany leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 190 – 200 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká potok Blšanka a 
Radíčeveská strouha. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu 
trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Trnovany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.3 z rozvodné sítě HTP Žatec s VDJ Čeradice střední – 
2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 

(328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m), které 
jsou zásobovány z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Trnovany je osazen 
společný regulátor tlaku s výstupním tlakem 0,5 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 94 % 
trvale bydlících obyvatel, 6 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Trnovany není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.06 Velichov 
 

identifikační číslo obce  019490 
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 Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO – Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO – Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Velichov leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 255 m n. m. Jedná se o obec do 
100 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky 
Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Stroupeč. Předpokládá se mírný 
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Velichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.8. Zdrojem vody je rozvodná síť DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák 
– 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), ze které se čerpá do obce Velichov. Na vodovodní 
síť je napojeno 82 % obyvatel, zbylých 18 % je zásobováno individuálně domovními 
studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Velichov má splaškovou kanalizaci K-LN.047-S.C ukončenou na ČOV Žatec. Odpadní 
vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV, odpadní vody od 20 % 
trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách a odpadní vody od 50 % 
trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. 

××××× 

Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 
navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0353 Žatec 
  .0353.07 Záhoří 
 

identifikační číslo obce  030324 
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. Územní plán sídelního útvaru Žatec z roku 1986, zpracovatel SURPMO – Ing. arch. J. 

Malát 
4. Územní plán sídelního útvaru Žatec – změny a doplňky z roku 1994, zpracovatel 

SURPMO – Ing. arch. J. Malát 
5. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Záhoří leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 275 m n. m. Jedná se o obec do 50 
trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Záhoří je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.7 z rozvodná síť DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 

(260,00 / 265,00 m n. m.), ze které se čerpá do obce Záhoří. Na vodovodní síť je napojeno 
85 % trvale bydlících obyvatel, 15 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Záhoří není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační 
systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec 
a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0354 Žiželice 
  .0354.01 Žiželice 
 

identifikační číslo obce  019750 
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 z roku 2001, zpracovatel Ing. O. Mencl, Brno 
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. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Žiželice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 
300 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Hutná. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Žiželice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 
vodovodem OK-SK-LN.026.9 z VDJ Žiželice – 1 x 150 m3 (279,00 / 282,50 m n. m.), do 
kterého se voda čerpá z rozvodné sítě DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 

(260,00 / 265,00 m n. m.) zásobovaného z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní 
síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Žiželice má jednotnou kanalizační síť K-LN.042-J.C ukončenou ČOV Žiželice, odpadní 
vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV. Majitelem a provozovatelem 
ČOV a kanalizace je obec Žiželice. 

××××× 

Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.  
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 CZ042.3507.4216.0354 Žiželice 
  .0354.02 Hořetice 
 

identifikační číslo obce  019749 
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 z roku 2001, zpracovatel Ing. O. Mencl, Brno 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Hořetice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 260 m n. m. Jedná se o obec do 
100 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Hutná. Obec náleží do povodí řeky Ohře. 
Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní 
příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Hořetice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov 
OP-SK-CV.001 vodovodem OP-SK-LN.029 z VDJ Hrušovany – 2 x 50 m3 

(305,00 / 307,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 800 z vodárenské 
soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel, 12 % 
trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem 
vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

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

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Hořetice není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0354 Žiželice 
  .0354.03 Přívlaky 
 

identifikační číslo obce  015700 
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. Územní plán z roku 2001, zpracovatel Ing. O. Mencl, Brno 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Přívlaky leží v údolí řeky Ohře. Zástavba je tvořena převážně rekreačními domy podél 
komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 10 
trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a 
svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Přívlaky. Předpokládá se 
úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Přívlaky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Přívlaky M-LN.016. Zdrojem 
vody je prameniště Přívlaky, ze kterého voda teče do VDJ Přívlaky – 1 x 6 m3 

(242,50 / 243,30 m n. m.). Kvalita vody ve zdroji Přívlaky nesplňuje požadavky 
vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích obsahu dusičnanů, síranů a radioaktivity. Na vodovodní  
síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se 
neuvažuje s náhradou zdroje pouze se plánuje rekonstrukce azbestocementových potrubí. 
Při zhoršené kvalitě vody navrhujeme zásobování balenou pitnou vodou. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

××××× 

S ohledem na velikost obce Přívlaky není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci. 
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 CZ042.3507.4216.0354 Žiželice 
  .0354.04 Stroupeč 
 

identifikační číslo obce  015701 
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 z roku 2001, zpracovatel Ing. O. Mencl, Brno 
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

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

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Obec Stroupeč leží v údolí řeky Ohře. Zástavba je tvořena rodinnými a rekreačními domy 
podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 220 m n. m. Jedná se o obec 
do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 15 rekreačních objektů. Obcí protéká vodoteč Ohře. 
Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma 
Stroupeč. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou 
pracovní příležitosti. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Stroupeč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Stroupeč M-LN.028. 
Zdrojem vody je prameniště Stroupeč, ze kterého voda teče do VDJ Stroupeč – 1 x 30 m3 

(279,00 / 282,50 m n. m.). Kvalita vody ve zdroji Stroupeč nesplňuje požadavky 
vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazateli obsahu radioaktivity. Na vodovodní síť je napojeno 65 % 
trvale bydlících obyvatel, 35 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. 
Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. S ohledem na 
kvalitu vody ve zdroji Stroupeč navrhujeme vybudovat náhradu tohoto zdroje. 



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

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

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU 

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

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Obec Stroupeč nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a od 50 % jsou zachycovány 
v septicích s odtokem do vodoteče. 

××××× 

S ohledem na velikost obce Stroupeč není investičně a provozně výhodné budovat 
kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na 
ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků 
na MČOV. 
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