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Povolení k nakládání s vodami 

Společné povolení 

Uložení zkušebního provozu 

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad věcně příslušný podle  

§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 

1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správního řádu“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a  

§ 15 odst. 1 zákona písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném 

územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") a v řízení o povolení k nakládání 

s vodami posoudil podle § 8 a 9 vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání 

povolení k nakládání s vodami a společného povolení a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v souladu s nařízením vlády číslo 

57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů, uděluje 

žadateli, kterým je obec Skalka u Doks, IČ 00673439, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u 

Doks, kterou zastupuje společnost Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, náměstí  

T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 Česká Lípa, jako účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 

písm. a) správního řádu 

 

povolení k nakládání s vodami – povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

z čistící jednotky „čistírna odpadních vod EKO SBR I. (34 ks) a EKO SBR II. (2 ks)“ 

umístěných na částech pozemků: parc. č. 2, 5/5, 9, 13, 29/1, 30, 32/3, 38, 44/1, 47/1, 48, 56/2, 

57/2, 57/3, 58, 84, 85, 90, 91, 99, 100, 101, 111, 121, 123, 124, 126, 130/2, 130/3, 130/4, 133, 

136/1, 146, 150/2, 150/4, 157, 173, 176, 177, 179, 185/1, 190/6, 204/9, 204/12, 204/14, 235/2, 

235/13, 237/5, 278/7, 634/2, 635/1 a 892 vše v katastrálním území Skalka u Doks, obec Skalka u 

Doks, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. 
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Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Robečský potok od pramene 

po vzdutí nádrže Máchovo jezero“ ID OHL_1050 a ve vodním útvaru podzemních vod „Křída 

Horní Ploučnice“ ID 46400 a „Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe“ ID 47200, číslo 

hydrologického pořadí: 1-14-03-0640-0-00-00. Dále bude stavbou dotčeno ochranné pásmo 

vodního zdroje II. stupně Skalka Zbyny vyhlášené rozhodnutím ONV Česká Lípa č.j. VLHZ 

797/83-233 dne 26.9.1983. 

 

V celkovém rozsahu (EKO SBR BIO I.): 

 

množství odpadních vod:  

 

max. 1 l/s  max. 15 m3/měs  max. 220 m3/rok 

 

kvalita předčištěných odpadních vod (platí pro každou ČOV): 

 

ukazatele  hodnota m (mg/l-1) bilance (kg/rok-1) 

 

CHSKCr:  150    16,4 

BSK5:   40     4,4 

NL:     30                3,3 

N-NH4
+:  20     2,2 

 

V celkovém rozsahu (EKO SBR BIO II.): 

 

množství odpadních vod:  

 

max. 1 l/s  max. 35 m3/měs  max. 438 m3/rok 

 

kvalita předčištěných odpadních vod (platí pro každou ČOV): 

 

ukazatele  hodnota m (mg/l-1) bilance (kg/rok-1) 

 

CHSKCr:  150    32,9 

BSK5:   40   8,8 

NL:     30              6,6 

N-NH4
+:  20   4,4 

     

E Emisní limity: nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod 

 

hodnota m – nejvýše přípustná (maximální) hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro 

rozbory vzorků. 

 

Překročení hodnoty m u každého ukazatele, tedy CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4
+

, je nepřípustné. 

 

Povolení se vydává za následujících podmínek: 

1. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod bude prováděno  

v četnosti 2 x ročně v rozložení 1x za šest měsíců ve stanovených ukazatelích v oprávněné 

laboratoři. 
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2. Zjištěné hodnoty budou 1 x ročně předloženy odboru VH plánování Povodí Ohře, státní 

podnik, Chomutov (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov), a vodoprávnímu úřadu.  

3. Odběr vzorků bude provádět pouze akreditovaná osoba.  

4. Vzorky předčištěných odpadních vod budou odebírány přímo v ČOV, na místě tomu 

určeném výrobcem. 

5. Pro kontrolní rozbor budou odebírány bodové vzorky. 

6. Výsledky rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod budou uchovávány pro kontrolu. 

7. Jednotlivé ukazatele kvality vypouštěné odpadní vody budou stanoveny následovně: 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 

1899-1 (75 7517) "Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n-dnech (BSKn) 

- část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny". 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená metodou dle ČSN ISO 15 705 (75 7521) 

"Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku)" – metoda ve zkumavkách nebo ČSN 

ISO 6060 (75 7522) Jakost vod – stanovení chemické spotřeby kyslíku. 

NL – nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) "Jakost vod – Stanovení 

nerozpuštěných látek – metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken". 

N-NH4
+ - amoniakální dusík dle ČSN ISO 5664 (75 7449) "Jakost vod – Stanovení 

amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci, ČSN ISO 7150-1 (75 7451) "Jakost vod – 

Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda. 

8. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými 

TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle 

vzniku povinnosti jejich zavedení – ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV 

nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda 

stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

9. Veškeré rozbory vzorků odpadních vod budou provedeny laboratoří vlastnící Osvědčení o 

správné činnosti laboratoře a zveřejněné ve věstníku MŽP (oblast platnosti osvědčení 

laboratoře obsahuje sledované ukazatele) nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem 

pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku MŽP (předmětem akreditace laboratoře jsou 

sledované ukazatele). 

10. Množství vypouštěných odpadních vod bude odvozováno z množství odebrané vody 

(vodoměr). 

11. Správa, provoz a údržba předmětné stavby přísluší (náleží) investorovi stavby. 

12. Provozovatel bude archivovat veškerou projektovou, provozní dokumentaci včetně výsledků 

rozborů a údajů odpadní vody. 

13. Pokud dojde ke změně množství nebo kvality vypouštěných odpadních vod, požádá 

provozovatel vodoprávní úřad o nové povolení k nakládání s vodami. 

14. Povolení k vypouštění odpadních vod má platnost do 31.03.2030. 

15. V dostatečném časovém předstihu před uplynutím platnosti tohoto povolení požádá 

znečišťovatel příslušný vodoprávní úřad o nové povolení k nakládání s vodami (povolení  

k vypouštění odpadních vod). 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Skalka u Doks, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks 

Institut pohostinného přátelství z.s., Skalka u Doks č.p. 1, 472 01 Doksy  

Stanislav Novák, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šlambora, Skalka u Doks č.p. 6, 472 01  Doksy 

Ing. Olga Petráčková, Zelené údolí č.p. 1092, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 
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Jaroslav Vokurka, Skalka u Doks č.p. 8, 472 01  Doksy 

Pavel Novotný, Pražská č.p. 625, 472 01  Doksy 

Denisa Novotná, Skalka u Doks č.p. 9, 472 01  Doksy 

Soňa Zelenková, Granátka č.p. 107, 411 15  Třebívlice 

Václav Mařík, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Hana Maříková, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Štěpánka Ouzká, Skalka u Doks č.p. 14, 472 01  Doksy 

Jiří Šlambora, Lidická č.p. 615, 472 01  Doksy 

Stanislav Radovský, Skalka u Doks č.p. 16, 472 01  Doksy 

Jan Trpišovský, Zhořelecká č.p. 2518, 470 06  Česká Lípa 6 

Bc. Michal Janošík, Zbyny č.p. 6, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 18, 472 01  Doksy 

Miloš Trnka, Skalka u Doks č.p. 20, 472 01  Doksy 

Václav Knot, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ivana Knotová, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ladislav Maršík, Skalka u Doks č.p. 24, 472 01  Doksy 

Karol Emmel, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Jiřina Emmelová, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Milan Bláha, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Ivana Bláhová, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Vladimír Zajkr, Skalka u Doks č.p. 29, 472 01  Doksy 

Václav Resl, Skalka u Doks č.p. 30, 472 01  Doksy 

Vratislav Hanzlík, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Milena Hanzlíková, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Petr Pelc, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Miroslava Pelcová, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Jiří Pařík, Skalka u Doks č.p. 34, 472 01  Doksy 

Jitka Kosařová, Štítného č.p. 278, 394 70  Kamenice nad Lipou 

Tomáš Trajer, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Miroslava Trajerová, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Ivan Šinágl, Okna č.p. 59, 471 62  Okna 

Taťjana Zajkrová, Družstevní č.p. 744, 472 01  Doksy 

Dana Růzhová, Vašíčkova č.p. 506, 272 04  Kladno 4 

Karel Šverma, Skalka u Doks č.p. 42, 472 01  Doksy 

Monika Mlsnová, Skalka u Doks č.p. 43, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jiří Zvelebil, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Margita Zvelebilová, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Radek Němec, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Daniela Němcová, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šinágl, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Eva Šináglová, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Vladimír Procházka, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Jana Procházková, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Robert Kofroň, Skalka u Doks č.p. 56, 472 01  Doksy 

Josef Šnajdr, 5. května č.p. 33, 472 01  Doksy 

Iva Šnajdrová, Skalka u Doks č.p. 58, 472 01  Doksy 

Jaroslav Duháček, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 
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Lenka Duháčková, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Milena Hrušková, Skalka u Doks č.e. 23, 472 01  Doksy 

Jakub Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Šimon Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

 

  

II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky  

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu 

 

s c h v a l u j e   

 

účastníku řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona, kterým je obec Skalka u Doks,  

IČ 00673439, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks, kterou zastupuje společnost 

Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, náměstí T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 

Česká Lípa 

 

s t a v e b n í   z á m ě r: 

 

„Odkanalizování objektů č. p. 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 

34, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, č. ev. 23 a objektu na pozemku parc. 

č. 237/5 v obci Skalka u Doks, individuálními DČOV“ (dále jen "stavba") na částech pozemků 

parc. č. 2 (ostatní plocha), 5/5 (ostatní plocha), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 13 (zahrada), 29/1 

(zahrada), 30 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/3 (ostatní plocha), 38 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 44/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 47/1 (zahrada), 48 (zastavěná plocha a nádvoří), 

56/2 (ostatní plocha), 57/2 (orná půda), 57/3 (orná půda), 58 (zastavěná plocha a nádvoří), 84 

(zastavěná plocha a nádvoří), 85 (zahrada), 90 (zastavěná plocha a nádvoří), 91 (zahrada), 99 

(trvalý travní porost), 100 (zastavěná plocha a nádvoří), 101 (zastavěná plocha a nádvoří), 111 

(zastavěná plocha a nádvoří), 121 (orná půda), 123 (zastavěná plocha a nádvoří), 124 (zahrada), 

126 (zastavěná plocha a nádvoří), 130/2 (zahrada), 130/3 (zahrada), 130/4 (zahrada), 133 

(zastavěná plocha a nádvoří), 136/1 (trvalý travní porost), 146 (trvalý travní porost), 150/2 

(ostatní plocha), 150/4 (ostatní plocha), 157 (zahrada), 173 (zastavěná plocha a nádvoří), 176 

(zahrada), 177 (zastavěná plocha a nádvoří), 179 (zahrada), 185/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 

190/6 (orná půda), 204/9 (trvalý travní porost), 204/12 (trvalý travní porost), 204/14 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 235/2 (zahrada), 235/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 237/5 (zahrada), 278/7 

(orná půda), 634/2 (ostatní plocha), 635/1 (ostatní plocha) a 892 (orná půda) vše v katastrálním 

území Skalka u Doks, obec Skalka u Doks, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.  

 

Zájmová lokalita se nachází v obci Skalka u Doks. Navrhovaná stavba řeší odkanalizování 36 

objektů. Objekty domovních čistíren jsou navrženy v zahradách nemovitostí. V některých 

případech budou domovní čistírny vloženy do stávajících septiků nebo žump, protože na 

pozemcích není dostatek prostoru. Za domovními čistírnami budou umístěny akumulační jímky 

na vyčištěnou vodu, případně budou využity stávající septiky, pokud to jejich technický stav 

dovolí. Vyčištěné odpadní vody budou dále odváděny do vsakovacích zařízení, případně drénů 

tak, aby vsakování bylo rozptýlené do co největší plochy a nedocházelo k vytváření průsakových 

drah do hlubších podzemních vrstev. Po většinu roku bude vyčištěná voda využívána k zálivce 

zahrad.  
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„Odkanalizování objekt č.p. 1“ 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 1 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992333.9  Y 721398.86 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO II. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 13,0 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 9,9 m 

• revizní šachta DN 600–1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,0 m 

• elektropřipojení – 5,0 m 

 

Umístění 

Čisticí soustava bude umístěna v jihovýchodní části pozemku stavební parc. č. 58 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 1 budou vedeny kanalizačním 

potrubím jižním směrem v pozemku parc. č. 58 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno jihozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení 

je umístěno 2,6 m od hranice pozemku parc. č. 634/1 a 5,7 m od hranice pozemku parc. č. 619/1.  

Popis 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 15,0 m od hranice pozemku  

parc. č. 634/1 a 4,4 m od jihozápadní strany domu v k. ú. Skalka u Doks. 

Odkanalizování je navrženo pro 6-9 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO II., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1840 mm, výšku 1850 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 8 EO. 

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u jímky. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,0 m. Napájení: 230 V, IP: 65, 

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 5,0 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 13,0 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 9,9 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 600. 

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 3x3 m. Hloubka jámy bude  

3,3 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 
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„Odkanalizování objekt č.p. 3“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 3 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 721473.25  Y 992310.23  

 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 9,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,9 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,9m 

• elektropřipojení – 0,9 m 

Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severovýchodní části pozemku parc. č. 85 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 3 budou vedeny kanalizačním 

potrubím severním směrem v pozemku parc. č. 85 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno severním směrem do stávající žumpy v katastrálním území Skalka u Doks. Ze stávající 

žumpy bude kanalizační potrubí vedeno západním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 6,9 m od hranice pozemku parc. č. 86.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 7,3 m od hranice pozemku  

parc. č. 76/12 a 26,1 m od hranice pozemku stavební parc. č. 90 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 500 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,9 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,9 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 9,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,9 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  
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Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku. 

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,2 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 6“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 6 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992333.82  Y 721605.43 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 18,2 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 1,4 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,1 m 

• elektropřipojení – 1,1 m 

 

Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v severozápadní části pozemku parc. č. 100 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 6 budou vedeny kanalizačním potrubím 

severozápadním směrem v pozemku parc. č. 100 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno severozápadním a západním směrem do stávající žumpy v katastrálním území Skalka u 

Doks. Ze stávající žumpy bude kanalizační potrubí vedeno západním a jihozápadním směrem 

ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 4,8 m od hranice pozemku  

parc. č. 266/1 a 17,1 m od hranice pozemku parc.č. 634/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 3,6m od rohu domu a 2,2 m od rohu 

stávající žumpy.   

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 500 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,1m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,1 m.  
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Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 18,2 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 1,4 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky. 

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 8“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 8 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992351.09 Y 721288.18 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 5,0 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,9 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,8 m 

• elektropřipojení – 0,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v severozápadní části pozemku parc. č. 204/9 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 8 budou vedeny kanalizačním 

potrubím severním směrem v pozemku parc. č. 204/9 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno severním směrem do stávající žumpy v katastrálním území Skalka u Doks. Ze stávající 

žumpy bude kanalizační potrubí vedeno západním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno v severozápadní části pozemku ve vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku 

parc. č. 204/13 a 3,3 m od hranice pozemku parc. č. 204/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 7,4 m od hranice pozemku  

parc. č. 204/13 a 9,2 m od hranice pozemku parc. č. 204/10 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  
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Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 5,0 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,9 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,5 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 9“ 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 9 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992294.82  Y 721646.62 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 10,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 3,4 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,3 m 

• elektropřipojení – 1,3 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v jižní části pozemku parc. č. 111 v katastrálním území Skalka u 

Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 9 budou vedeny kanalizačním potrubím jižním 

směrem v pozemku parc. č. 111 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno západním a 

severním směrem do stávající žumpy v katastrálním území Skalka u Doks. Ze stávající žumpy 

bude kanalizační potrubí vedeno jižním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je 

umístěno 11,3 od hranice pozemku parc. č. 110 a 4,7 m od hranice pozemku parc. č. 112. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 9,3 m od hranice pozemku  

parc. č. 112 v k. ú. Skalka u Doks. 

http://www.mucl.cz/


Č.j. MUCL/36643/2020 str. 11 

 

 

ID DS: bkfbe3p Adresa pro písemný styk:                          Adresa sídla pracoviště: 

IČ: 00260428 náměstí T. G. Masaryka č.p. 1                      nám. T.G. Masaryka 1 

Fax.: 487 832 208 470 36 ČESKÁ LÍPA                                   470 36 ČESKÁ LÍPA 

http: www.mucl.cz                             e-podatelna: podatelna@mucl.cz                e-mail: podatelna@mucl.cz 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku v opěrné zdi. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,3 m. Napájení: 230 V, IP: 65, 

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,3 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 10,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 3,4 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,4 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 
 

„Odkanalizování objekt č.p. 13“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 13 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992375.38  Y 721678.23 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 1,3 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,9 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,8 m 

• elektropřipojení – 0,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severovýchodní části pozemku parc. č. 124 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 13 budou vedeny kanalizačním 

potrubím východním směrem v pozemku parc. č. 124 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 
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vedeno východním směrem do stávajícího septiku. Ze stávajícího septiku je severozápadním 

směrem vedeno tlakové potrubí ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno na 

severozápadní části pozemku u hranice pozemku parc. č. 868.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 1,5 m od hranice pozemku  

parc. č. 118/2 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 1,3 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,9 m.  

Stávající septik bude vyvezen oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávajícího septiku, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 14“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 14 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992392.41  Y 721693.26 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 27,8 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 10,6 m 

• revizní spadišťová šachta DN 600–1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 4,5 m 
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• elektropřipojení – 4,5 m 

 

Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v severovýchodní části pozemku parc. č. 126 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 14 budou vedeny kanalizačním 

potrubím severozápadním směrem v pozemku parc. č. 126 přes stávající žumpu do ČOV, z ČOV 

bude kanalizační potrubí vedeno jihozápadním směrem přes revizní spadišťovou šachtu DN 600 

ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno v nejkratší vzdálenosti 2,7 m od 

hranice pozemku parc. č. 127.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku  

parc. č. 123 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 4,5 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 4,5 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 27,8 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 10,6 m. Na odtoku z čistírny bude osazena 

revizní spadišťová šachta DN 600.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden ke vsakovacímu prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,4 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 15“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 15 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 
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Orientační umístění:  

ČOV    X 992341.25  Y 721514.52 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 11,3 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 6,3 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,6 m 

• elektropřipojení – 1,6 m 

 
Umístění:  

Čisticí soustava bude umístěna na jihozápadní části pozemku parc. č. 91 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 15 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jižním směrem v pozemku parc. č. 91 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno jižním 

směrem do akumulační nádrže, jejíž střed bude umístěn ve vzdálenosti 3,2 m od hranice 

pozemku parc. č. 93/1 v katastrálním území Skalka u Doks, z akumulační nádrže bude 

kanalizační potrubí vedeno jižním a východním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 2,1 m od hranice pozemku parc. č. 634/1 v k.ú. Skalka u Doks.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 2,5 m od hranice pozemku  

parc. č. 93/1 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 300 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,6 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,6 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 11,3 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 6,3 m.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden ke vsakovacímu prvku.  
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Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,2 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 16“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 16 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992415.16  Y 721737.17 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 2,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 6,4 m 

• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,2 m 

• elektropřipojení – 1,2 m 

 
Umístění:  

Čisticí soustava bude umístěna uprostřed pozemku parc. č. 133 v katastrálním území Skalka u 

Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 16 budou vedeny kanalizačním potrubím 

severozápadním směrem v pozemku parc. č. 133 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno severozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 14,8 m od hranice pozemku parc. č. 136/1. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 14,3 m od hranice pozemku  

parc. č. 138/5 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 500 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u stávající žumpy. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,2 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,2 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 2,5 m. 
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Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 6,4 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 400.  

 

Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,0 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 18“ 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 18 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992443.83  Y 721791.21 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO II. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 21,4 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 4,4 m 

• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 3,8 m 

• elektropřipojení – 3,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna ve východní části pozemku parc. č. 146 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 18 budou vedeny kanalizačním potrubím 

východním směrem v pozemku parc. č. 146 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno severozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 2,0 m od hranice pozemku parc. č. 141 a 11,4 m od hranice pozemku  

parc. č. 147/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 0,7 m od hranice pozemku  

parc. č. 143 a 6,4 m od hranice pozemku parc. č. 634/1vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 6-9 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO II., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1840 mm, výšku 1850 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 8 EO. 

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 
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Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 3,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 3,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 21,4 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 4,4 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 400.  

 

Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 3x3 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 20“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 20 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992415.05  Y 721757.44 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 10,6 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 2,2 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,8 m 

• elektropřipojení –0,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna ve východní části pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 20 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 136/1 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

napojeno na stávající potrubí, které vede do stávající žumpy. V žumpě bude nově vyvrtán otvor 

pro přepad do vsakovacího zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno v jihozápadní části pozemku 

parc. č. 136/1 a 1,8 m od hranice pozemku parc. č. 132.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 0,6 m od hranice pozemku  

parc. č. 131 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  
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Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 10,6 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 2,2 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,5 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 23“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 23 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992363.44  Y 721230.24 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 5,1 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,5 m 

• potrubí pro odvětrání PVC DN 50 - celk. 2,0 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 4,1 m 

• elektropřipojení – 4,1 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v západní části pozemku parc. č. 204/12 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 23 budou vedeny stávajícím kanalizačním 

potrubím severozápadním směrem v pozemku parc. č. 204/12 do ČOV, z ČOV bude kanalizační 

potrubí vedeno severozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je 

umístěno 2,5 od hranice pozemku parc.č. 204/11 a 12,5 od hranice pozemku parc. č. 620. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 3,4 m od hranice pozemku  

parc. č. 204/11 a 6,5 m od rohu domu vše v k. ú. Skalka u Doks. 
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Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u plotu. Od dmychadla k ČOV 

bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 4,1 m. Napájení: 230 V, IP: 65,  

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 4,1 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 5,1 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,5 m. K plotu bude vyvedeno potrubí PVC 

DN 50 v délce 4,4 m pro odvětrání ČOV.  

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden ke vsakovacího prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,5 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 24“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 24 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992584.38  Y 721945.76 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 11,7 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 4,1 m 

• potrubí pro odvětrání PVC DN 50 - celk. 2,0 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 3,8 m 

• elektropřipojení – 3,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v jihovýchodní části pozemku parc. č. 173 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 24 budou vedeny kanalizačním potrubím 

severovýchodním směrem v pozemku parc. č. 173 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 
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vedeno jihovýchodním směrem ke vsakovacímu zařízení vše v katastrálním území Skalka u 

Doks. Vsakovací zařízení je umístěno v jižní části pozemku parc. č. 173 a 2,6 m od hranice 

pozemku parc. č. 172.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 1,3 m od stodoly na   

parc. č. 173 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 3,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 3,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 11,7 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 4,1m. Ke stodole bude vyvedeno potrubí 

PVC DN 50 v délce 2,0 m pro odvětrání ČOV. 

 

Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,3 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 25“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 25 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992507.04  Y 721733.78 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 2,1 m 

• tlakové potrubí HDPE 5,0x4,8 – celk. dl. 2,2 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 2,3 m 

• elektropřipojení – 2,3 m 
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Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna uprostřed pozemku parc. č. 5/5 v katastrálním území Skalka u 

Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 25 budou vedeny kanalizačním potrubím západním 

směrem v pozemku parc. č. 5/5 přes stávající čerpací jímku do ČOV, z ČOV bude kanalizační 

potrubí vedeno západním směrem do stávající akumulační jímky v katastrálním území Skalka u 

Doks. Z akumulační jímky bude kanalizační potrubí vedeno do vsakovacího zařízení. Vsakovací 

zařízení se skládá ze dvou stávajících jímek, které budou do hloubky 2,6 m vysypány štěrkem. 

Vsakovací zařízení je umístěno před skleníkem.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 8,7 m od hranice pozemku  

parc. č. 5/4 a 9,7 m od hranice pozemku parc. č. 5/1 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 2,3 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 2,3 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a HDPE 50x4,8 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do 

pískového lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. 

Sklon nátokového potrubí bude dle podélného profilu. Celková délka kanalizačního potrubí DN 

100 bude 2,1 m. Celková délka tlakového kanalizačního potrubí HDPE 50x4,8 bude 2,2 m. Ve 

stávající čerpací jímce 0 bude osazeno čerpadlo.  

 

Stávající jímka bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění vysypán štěrkem a dále využíván jako vsakovací zařízení. 

Stávající jímka 1 - bude využívána na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající jímky 1, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku.  

 

Vsakovacím prvkem budou stávající jímky 2 a 3, které budou vysypány štěrkem do hloubky 2,6 

m.  

 

„Odkanalizování objekt č.p. 28“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 28 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992572.02  Y 721861.3 
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Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 9,1 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 37,0 m 

• revizní šachta DN 600 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,6 m 

• elektropřipojení – 1,6 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na rozmezí pozemků parc. č. 176, 177, 179 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 28 budou vedeny kanalizačním potrubím  

z jižní strany domu jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 177, 176 přes revizní šachtu do 

ČOV. Ze západní strany domu budou vedeny odpadní vody jihovýchodním směrem v pozemku 

parc. č. 179 přes revizní šachtu do ČOV. Z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno západním 

směrem ke vsakovacímu zařízení v katastrálním území Skalka u Doks. Vsakovací zařízení je 

umístěno 1,5 m od hranice pozemku parc. č. 176 a 22,9 m od hranice pozemku parc.č. 180. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 7,7 m od jihovýchodního rohu domu 

na pozemku parc. č. 176 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u žumpy. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,6 m. Napájení: 230 V, IP: 65, 

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,6 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 9,1 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 37,0 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 600.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,5 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 
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„Odkanalizování objekt č.p. 29“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 29 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992561.85  Y 721731.06 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 0,9 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,5 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,3 m 

• elektropřipojení – 1,3 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna uprostřed pozemku parc. č. 190/6 v katastrálním území Skalka u 

Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 29 budou vedeny kanalizačním potrubím 

východním směrem v pozemku parc. č. 190/6 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

napojeno na stávající potrubí, které vede do stávajícího vsaku. Stávající vsak je umístěn  

v severní části pozemku parc.č. 190/6.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 0,4 m od východní strany domu na 

pozemku parc.č. 190/6 a 11,9 m od pozemku parc. č. 190/13 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku v nové opěrné zídce. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,3 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,3 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 0,9 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,5 m. Čistírna bude zapuštěná mezi nové 

opěrné zídky a terén bude upraven dle podélného profilu.   

 

Stávající čistírna bude vyměněna za novou.  

 

Odtok z čistírny bude napojen na stávající kanalizační potrubí, které je napojeno na stávající 

vsak.  
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„Odkanalizování objekt č.p. 30“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 30 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992536.7  Y 721810.3 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO II. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 12,6 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,5 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,9 m 

• elektropřipojení – 0,9 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna ve východní části pozemku parc. č. 185/1 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 30 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jižním směrem v pozemku parc. č. 185/1 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno 

jižním směrem do akumulační nádrže v katastrálním území Skalka u Doks, z akumulační nádrže 

bude kanalizační potrubí vedeno jihovýchodním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno ve východní části 4,7 m od hranice pozemku parc.č. 187/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna ve vzdálenosti 1,4m od severovýchodního rohu domu  

v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 6-9 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO II., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1840 mm, výšku 1850 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 8 EO. 

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 600 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,9 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,9 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 12,6 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,5 m. Za ČOV bude umístěna akumulační 

jímka.  
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Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 3x3 m. Hloubka jámy bude  

3,0 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 31“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 31 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992475.36  Y 721899.89 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 4,6 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 3,5 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,9 m 

• elektropřipojení – 0,9 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severovýchodní straně pozemku parc. č. 150/4 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 31 budou vedeny kanalizačním 

potrubím východním směrem v pozemku parc. č. 150/4 do ČOV, z ČOV bude kanalizační 

potrubí vedeno jihovýchodním směrem do akumulační nádrže, jejíž střed bude umístěn ve 

vzdálenosti 1,2 m od hranice pozemku parc. č. 150/8. Z akumulační nádrže bude kanalizační 

potrubí vedeno jihovýchodním a jižním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je 

umístěno 1,8 m od hranice pozemku parc. č. 150/8 a 4,6 m od hranice pozemku parc. č. 150/7.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 0,4 m od hranice pozemku  

parc. č. 150/8 a 9,4 m od hranice pozemku parc. č. 272/5 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 600 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 
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Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u plotu. Od dmychadla k ČOV 

bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,9 m. Napájení: 230 V, IP: 65,  

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,9 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 4,6 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 3,5 m.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,1 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 32“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 32 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992466.67  Y 721880.44 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 6,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 1,4 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,6 m 

• elektropřipojení – 1,6 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v jihovýchodní části pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 32 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 150/2 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno jihozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno na jižní 

části pozemku parc.č. 150/2, 5,2 m pod hranice pozemku parc.č.150/1 a 10,0 m od hranice 

pozemku parc.č. 150/8.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 10,9 m od hranice pozemku  

parc. č. 150/1 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  
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Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u ČOV. Od dmychadla k ČOV 

bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,6 m. Napájení: 230 V, IP: 65,  

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 5,0 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon  

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 6,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 1,4 m.  

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,0 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 34“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 34 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992458.04  Y 721702.11 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 8,0 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,9 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,8 m 

• elektropřipojení – 0,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severozápadní části pozemku parc. č. 9 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 34 budou vedeny kanalizačním potrubím 

západním směrem v pozemku parc. č. 9 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno 

západním směrem do akumulační nádrže, jejíž střed bude umístěn ve vzdálenosti 5,6 m od 

hranice pozemku parc. č. 8/1 a ve vzdálenosti 3,7 m od hranice pozemku parc. č. 635/1 vše 

v katastrálním území Skalka u Doks, z akumulační nádrže bude kanalizační potrubí vedeno 

jižním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 3,1 m od hranice 

pozemku parc. č. 8/1 a 3,4 m od západní strany domu.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 2,9 m od hranice pozemku  

parc. č. 635/1 a 4,8 m od hranice pozemku parc. č. 8/1 vše v k. ú. Skalka u Doks. 
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Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 600 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 8,0 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,9 m.  

 

Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,3 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 36“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 36 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992383.44  Y 721756.91 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 8,2 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 2,6 m 

• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 2,2 m 

• elektropřipojení – 2,2 m 

 

Umístění:  
Čisticí soustava bude umístěna v jihovýchodní části pozemku parc. č. 130/2 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 36 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 130/2 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 
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vedeno jihovýchodním směrem do spadišťové šachty DN 400, ve které bude ze dna odtékat 

potrubí do stávající žumpy na zálivku a 5 mm nade dnem šachty bude přepad do stávajícího 

vsaku. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 1,8 m od jihovýchodního rohu 

domu.  

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 750 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 2,2 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 2,2 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 8,2 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 2,6 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden přes spadišťovou šachtu do stávající žumpy, kde budou vyčištěné 

vody využívány k akumulaci na zálivku.   

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 40“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 40 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992435.84  Y 721529.6 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 12,1 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 2,5 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 
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• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 2,4 m 

• elektropřipojení – 2,4 m 
 

Umístění:  

Čisticí soustava bude umístěna ve východní části pozemku parc. č. 38 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 40 budou vedeny kanalizačním potrubím 

východním směrem v pozemku parc. č. 38 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude kanalizační 

potrubí vedeno jihovýchodním směrem do akumulační nádrže, jejíž střed bude umístěn ve 

vzdálenosti 8,2 m od hranice pozemku parc. č. 39 v katastrálním území Skalka u Doks, 

z akumulační nádrže bude kanalizační potrubí vedeno jihovýchodním směrem ke vsakovacímu 

zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 7,0 m od hranice pozemku parc. č. 39 a 28,4 m od 

hranice pozemku parc. č. 35.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 7,5 m od hranice pozemku  

parc. č. 39 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 300 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u zídky. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 2,4 m. Napájení: 230 V, IP: 65, 

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 2,4 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 12,1 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 2,5 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 400.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 
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„Odkanalizování objekt č.p. 42“ 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 42 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992340.78  Y 721777.97 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 17,2 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 12,3 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,3 m 

• elektropřipojení – 1,3 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v jihovýchodní části pozemku parc. č. 130/3 a 130/4  

v katastrálním území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 42 budou vedeny 

kanalizačním potrubím jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 130/3 do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno severovýchodním směrem do stávající žumpy a dále ke vsakovacímu 

zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 3,3 m od hranice pozemku parc. č. 130/1 a 28,0 m od 

hranice pozemku parc. č. 868.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna ve vzdálenosti 0,9 m od jihovýchodního rohu garáže  

v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku v garáži. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,3 m. Napájení: 230 V,  

IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,3 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 17,2 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 12,3 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  
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Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku ve vstupním komínku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,6 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 43“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 43 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992401.67  Y 721452.05 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 8,2 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 4,2 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 6,3 m 

• elektropřipojení – 6,3 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v severozápadní části pozemku parc. č. 47/1 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 43 budou vedeny kanalizačním potrubím 

severozápadním směrem v pozemku parc. č. 47/1 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno severozápadním směrem do stávající žumpy a dále ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 4,2 m od hranice pozemku parc. č. 44/1 a 14,2 m od hranice pozemku  

parc. č. 635/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 10,8 m od hranice pozemku  

parc. č. 44/1 a 2,2 m od západní strany domu vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u sklepa. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 6,3 m. Napájení: 230 V, IP: 65, 

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 6,3 m.  
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Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 8,2 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 4,2 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,2 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 44“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 44 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992423.48  Y 721665.98 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 0,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,4 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 3,0 m 

• elektropřipojení – 3,0 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severovýchodní části pozemku parc. č. 2 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 44 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jižním směrem v pozemku parc. č. 2 a par. č. 635/1 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno jihovýchodním směrem do vsakovacího zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno ve 

stávající žumpě v těsné blízkosti ČOV. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 5,6 m od hranice pozemku  

parc. č. 619/1 a 3,4 m od západní strany hrany domu v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  
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Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 3,0 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 3,0 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 0,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,4 m.  

 

Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod. V druhé části žumpy bude 

vyzděná přepážka ze ztraceného bednění. Ve dnu a stěnách budou provrtány otvory DN 100. 

Dále bude žumpa vysypána štěrkem o velikosti zrna 32-63 mm.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,5 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 46“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p.  46 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992492.28  Y 721776.39 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 5,6 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 2,4 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,0 m 

• elektropřipojení – 1,0 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na západní části pozemku parc. č. 634/2 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 46 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 634/2 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno jihozápadním a jižním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 

5,3 od hranice pozemku parc. č. 634/3 a 12,7 m od hranice pozemku parc. č. 187/1 v k. ú. Skalka 

u Doks.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 6,6 m od hranice pozemku  

parc. č. 634/3 a 0,6 m od západní strany domu v k. ú. Skalka u Doks. 
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Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 650 mm nástavec. Výška komínku bude přizpůsobena dle terénu. Výpočty jsou provedeny 

pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,0 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,0 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 5,6 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 2,4 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 48“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 48 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992469.52  Y 721662.8 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 7,1 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,8 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,8 m 

• elektropřipojení – 1,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v severní části pozemku parc. č. 13 v katastrálním území Skalka 

u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 48 budou vedeny kanalizačním potrubím jižním 

směrem v pozemku parc. č. 13 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno jižním směrem 

do akumulační nádrže, jejíž střed bude umístěn ve vzdálenosti 2,05 m od hranice pozemku  

parc. č. 21 v katastrálním území Skalka u Doks, z akumulační nádrže bude kanalizační potrubí 
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vedeno jihozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 2,3 m od 

hranice pozemku parc. č. 21 a 11,7 m od hranice pozemku parc. č. 10.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 1,3 m od hranice pozemku  

parc. č. 21 a 1,7 m od jižní strany domu v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 400 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 7,1 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,8 m.  

 

Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod a akumulační jímka. Ve 

stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,2 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 50“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 50 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992404.45  Y 721489.25 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 10,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 10,3 m 

• akumulační nádrž – 1 ks 
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• revizní šachta DN 200 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 0,8 m 

• elektropřipojení – 0,8 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na západní části pozemku parc. č. 44/1 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 50 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 44/1 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno jihovýchodním směrem do akumulační nádrže, jejíž střed bude 

umístěn ve vzdálenosti 5,7m od hranice pozemku parc. č. 43, z akumulační nádrže bude 

kanalizační potrubí vedeno severovýchodním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 5,1 m od hranice pozemku parc. č. 44/2 a 11,2 m od hranice pozemku  

parc. č. 47/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 4,9 m od hranice pozemku  

parc. č. 43 v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Plastová akumulační nádrž o průměru 1500 mm a výšky 1500 + 500 mm nástavec, bude osazena 

na vodorovnou betonovou desku tloušťky 150 mm a obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 0,8 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 0,8 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 10,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 10,3 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 200 pro připojení odpadů z kuchyně.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,8 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 
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„Odkanalizování objekt č.p. 53“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 53 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992450.96  Y 721590.31 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 11,3 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,5 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 1,3 m 

• elektropřipojení – 1,3 m 

 

Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna východní straně pozemku parc. č. 32/3 a uprostřed pozemku  

parc č. 29 v katastrálním území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 53 budou 

vedeny kanalizačním potrubím jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 29 do ČOV, z ČOV 

bude kanalizační potrubí vedeno jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 32/3 ke 

vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 2,5 m od hranice pozemku parc. č. 32/2 a 

7,4 m od hranice pozemku parc. č. 34/2.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 3,1 m od hranice pozemku  

parc. č. 29/2 a 1,0 m od jižní strany domu v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 400 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 1,3 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 1,3 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 11,3 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,5 m.  

 

Stávající žumpa bude zrušena, vyvezena a vydezinfikována oprávněnou firmou k likvidaci 

odpadů. Stropní deska a stěny do hloubky 0,5 m budou odbourány. Prostor bude zasypán 

inertním materiálem.  
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Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 54“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 54 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992334.45  Y 721347 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 2,7 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 1,1 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 4,4 m 

• elektropřipojení – 4,4 m 

 

Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v jižní části pozemku parc. č. 57/3 v katastrálním území Skalka u 

Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 54 budou vedeny stávajícím kanalizačním potrubím 

jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 57/3 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno 

jihozápadním směrem do stávající žumpy. Ze stávající žumpy bude vést kanalizační potrubí 

severozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 2,2 m od 

hranice pozemku parc. č. 57/1.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 4,4 m od hranice pozemku  

parc. č. 619/1 a 22,3 m od hranice pozemku parc. č. 57/2 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u plotu. Od dmychadla k ČOV 

bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 4,4 m. Napájení: 230 V, IP: 65,  

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 4,4 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 2,7 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 1,1 m.  
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Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,4 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 55“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 55 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992363.64  Y 721308.49 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 12,2 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 7,6 m 

• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 3,1 m 

• elektropřipojení – 3,1 m 

 

Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna uprostřed pozemku parc. č. 56/2 v katastrálním území Skalka u 

Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 55 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 56/2 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno východním směrem do stávající žumpy. Ze stávající žumpy bude 

kanalizační potrubí vedeno západním a severním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací 

zařízení je umístěno 2,1 m od hranice pozemku parc. č. 56/1 a 2,4 m od jihozápadního rohu 

domu.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 4,7 m od jihovýchodního rohu 

domu.  

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 
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Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 3,1 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 3,1 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 12,2 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 7,6 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 400, do které budou svedeny všechny odpady z domu.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,5 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 56“ 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 56 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992538.9  Y 721941.64 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 5,3 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 6,7 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 5,0 m 

• elektropřipojení – 5,0 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na jihozápadní části pozemku parc. č. 278/7 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 56 budou vedeny kanalizačním potrubím 

jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 278/7 do ČOV, z ČOV bude kanalizační potrubí 

vedeno západním směrem do stávající žumpy. Ze stávající žumpy bude vedeno kanalizační 

potrubí severozápadním směrem ke vsakovacímu zařízení. Vsakovací zařízení je umístěno 4,6 m 

od hranice pozemku parc. č. 719.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 3,4 m od hranice pozemku  

parc. č. 634/1 a 4,5 m od jihozápadního rohu domu v k. ú. Skalka u Doks. 
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Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Stávající terén kolem ČOV bude upravený dle majitele nemovitosti. 

Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 5,0 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 5,0 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 5,3 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 6,7 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  
 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

2,7 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 58“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 58 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992304.7  Y 721309.53 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 0,4 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,9 m 

• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 4,6 m 

• elektropřipojení – 4,6 m 
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Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severní části pozemku parc. č. 57/2 v katastrálním území 

Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 58 budou vedeny stávajícím kanalizačním 

potrubím severním směrem v pozemku parc. č. 57/2 přes revizní šachtu do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí napojeno severním směrem na stávající potrubí, které vede do stávající 

vsakovací studny. 

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 6,3 m od hranice pozemku  

parc. č. 62/9 a 16,7 m od hranice pozemku parc. č. 623/6 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 500 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u obvodové zdi. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 4,6 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 4,6 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 0,4 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,9 m. Na nátoku do čistírny bude osazena 

revizní šachta DN 400, do které budou svedeny stávající odpady z domu.  

 

Stávající čistírna EK-S4 se nahradí za novou čistírnu EKO SBR BIO I. 

 

„Odkanalizování objekt č.p. 59“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z rodinného domu č. p. 59 v obci Skalka u Doks a jejich 

odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 992360.31  Y 721840.56 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 9,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 1,0 m 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 6,0 m 

• elektropřipojení – 6,0 m 
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Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna na severovýchodní straně pozemku parc. č. 892 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu č. p. 59 budou napojeny na nové 

kanalizačním potrubí, které vede jihovýchodním směrem v pozemku parc. č. 892 do ČOV, 

z ČOV bude kanalizační potrubí vedeno jihovýchodním směrem do stávající žumpy. Ze stávající 

žumpy bude vedeno kanalizační potrubí jihovýchodním směrem ke vsakovacímu zařízení. 

Vsakovací zařízení je umístěno 1,9 m od hranice pozemku parc. č. 869 a 15,5 m od hranice 

pozemku parc. č. 147/2.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 4,8 m od hranice pozemku  

parc. č. 869 a 3,3 m od hranice pozemku parc. č. 894 vše v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u plotu. Od dmychadla k ČOV 

bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 6,0 m. Napájení: 230 V, IP: 65,  

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 6,0 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 9,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 1,0 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden do stávající žumpy, kde budou vyčištěné vody využívány  

k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad do vsakovacího 

prvku.  

 

Vsakovacím prvkem bude vsakovací jáma o rozměrech 2x2 m. Hloubka jámy bude  

3,1 m. Jáma bude vybavena betonovou čerpací šachticí pro možné odčerpání nakumulovaných 

vod. 

 

„Odkanalizování objektu na parc. č. 235/13“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z objektu rodinné rekreace č. ev. 23 na parc. č. 235/13 v obci 

Skalka u Doks a jejich odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího 

zařízení. 
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Orientační umístění:  

ČOV    X 992033.24  Y 721783.55 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 2,5 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 5,5 m 

• revizní spadišťová šachta DN 600 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 2,3 m 

• elektropřipojení – 2,3 m 

 
Umístění:  

Čisticí soustava bude umístěna na severozápadní části pozemku parc. č. 235/2 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu na p.p.č. 235/13 budou vedeny 

kanalizačním potrubím jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 235/2 do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno jihozápadním směrem do spadišťové šachty DN 400, ve které bude 

ze dna odtékat potrubí do stávající žumpy na zálivku a 5 mm nade dnem šachty bude přepad do 

stávajícího vsaku.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 3,1 m jihozápadního rohu domu  

v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 300 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u budoucího stání pro auta. Od 

dmychadla k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 2,3 m. Napájení: 230 

V, IP: 65, el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 2,3 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 2,5 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 5,5 m.  

 

Stávající žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. Prostor bude 

vydezinfikován a po vyčištění využíván na akumulaci srážkových vod pro potřeby zálivky.  

 

Odtok z čistírny bude přiveden přes spadišťovou šachtu do stávající žumpy, kde budou vyčištěné 

vody využívány k akumulaci na zálivku. Ve stávající žumpě bude nově vyvrtán otvor pro přepad 

do vsakovacího prvku.  
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„Odkanalizování objektu na parc. č. 237/5“ 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

ČOV – přečištění odpadních vod z objektu rodinné rekreace č. ev. 24 na parc. č. 237/5 v obci 

Skalka u Doks a jejich odvedení prostřednictvím nové a stávající kanalizace do vsakovacího 

zařízení. 

Orientační umístění:  

ČOV    X 991892.34  Y 721856.42 

Stavba zahrnuje:  

• ČOV EKO SBR BIO I. – 1 ks 

• kanalizační potrubí PVC DN 100 – celk. dl. 3,4 m 

• kanalizační potrubí PVC DN 150 – celk. dl. 0,6 m 

• vsakovací potrubí PVC DN 100 - celk. 8,0 m 

• revizní šachta DN 400 – 1 ks 

• chránička na vzduchové potrubí – dl. 3,9 m 

• elektropřipojení – 3,9 m 

 
Umístění: 

Čisticí soustava bude umístěna v severozápadní části pozemku parc. č. 237/5 v katastrálním 

území Skalka u Doks. Odpadní vody z rodinného domu na p.p.č. 237/5 budou vedeny 

kanalizačním potrubím jihozápadním směrem v pozemku parc. č. 237/5 do ČOV, z ČOV bude 

kanalizační potrubí vedeno jihozápadním směrem do spadišťové šachty. Ze spadišťové šachty 

bude kanalizační potrubí vedeno do vsakovacího drénu. Vsakovací drén je umístěný  

v jihozápadní části pozemku parc. č. 237/5, cca 0,6 m od hranice pozemku parc. č. 637/4.  

Samotná stavba ČOV bude umístěna v nejkratší vzdálenosti 2,6 m od hranice pozemku  

parc. č. 237/6 a 4,2 m od severozápadního rohu domu v k. ú. Skalka u Doks. 

Popis: 

Odkanalizování je navrženo pro 3-6 EO a je navržena certifikovaná domovní čistírna odpadních 

vod EKO SBR BIO I., která je konstruována jako celoplastová válcová nádrž, rozdělená 

jednotlivými příčkami na technologické komory. ČOV má průměr 1500 mm, výšku 1500 + max. 

výška 600 mm nástavec. Výpočty jsou provedeny pro 5 EO.  

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, telemetrie, dmychadlo  

s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV bude osazena na vodorovnou 

betonovou desku tloušťky 150 mm a bude obsypána. 

Dmychadlo s řídící jednotkou bude umístěno v betonovém pilířku u opěrné zdi. Od dmychadla 

k ČOV bude vedena chránička DN 75 na vzduchové potrubí dl. 3,9 m. Napájení: 230 V, IP: 65, 

el. připojení: 220 V – kabel CYKY 1,5, IP 65 za proudovým jističem délky 3,9 m.  

Kanalizační potrubí DN 100 a DN 150 bude uloženo do rýhy šířky min. 600 mm do pískového 

lože tl.  150 mm, zásyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Sklon 

nátokového potrubí bude min 2 %. Celková délka kanalizačního potrubí DN 100 bude 3,4 m. 

Celková délka kanalizačního potrubí DN 150 bude 0,6 m.  Celková délka vsakovacího drénu 

PVC DN 100 bude 8,0 m.  
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Stropní deska bude odbourána. Žumpa bude vyvezena oprávněnou firmou k likvidaci odpadů. 

Prostor bude vydezinfikován a bude osazena čistírna odpadních vod.  

 

Voda z ČOV bude zasakována prostřednictvím vsakovacího drénu z drenážních trubek PVC DN 

100 obalené geotextilií. Šířka vsakovacího drénu bude 0,6 m. Drenážní trubky budou uloženy do 

hloubky 2,0 m na drenážní vrstvu štěrkopísku frakce 16-32 o mocnosti 0,3m - 0,4m (s potrubím 

umístěným v dolní třetině obsypové vrstvy). 

 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavební záměr „Odkanalizování objektů č. p. 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 

25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, č. ev. 23 a 

objektu na pozemku parc. č. 237/5 v obci Skalka u Doks, individuálními DČOV“ (dále jen 

"stavba") na částech pozemků parc. č. 2, 5/5, 9, 13, 29/1, 30, 32/3, 38, 44/1, 47/1, 48, 56/2, 

57/2, 57/3, 58, 84, 85, 90, 91, 99, 100, 101, 111, 121, 123, 124, 126, 130/2, 130/3, 130/4, 

133, 136/1, 146, 150/2, 150/4, 157, 173, 176, 177, 179, 185/1, 190/6, 204/9, 204/12, 

204/14, 235/2, 235/13, 237/5, 278/7, 634/2, 635/1 a 892 vše v katastrálním území Skalka u 

Doks, obec Skalka u Doks, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, bude umístěn tak, jak je 

zakresleno v situacích v měřítku 1:250, které byly stavebníkem předloženy jako podklad  

k žádosti o vydání společného povolení a jsou archivovány na vodoprávním úřadu. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „SKALKA U DOKS – 

odkanalizování obce individuálními DČOV“, kterou vypracovala společnost 

Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, nám. T.G. Masaryka č.p. 130, 470 01 

Česká Lípa a ověřila Ing. Jarmila Tavodová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 

stavby, ČKAIT 0500839, v květnu 2019, ověřené ve společném řízení. Případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru 

životního prostředí a musí být projednány se zodpovědným projektantem. 

3. Zařízení staveniště – skladování stavebního materiálu bude na jednotlivých pozemcích 

u dotčených objektů.  

4. V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek. Stávající komunikace bude 

udržována v čistotě.   

5. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 

povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 

kolaudačního souhlasu. 

6. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně 

oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního 

dozoru. 

7. Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních 

zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

8. Celý systém odkanalizování bude podroben zkoušce těsnosti (ČOV, kanalizace). 

9. Servis DČOV (pravidelný dle provozního řádu výrobce i mimořádný na základě poruch 

hlášených pomocí dálkového přenosu dat bude realizovat obec – zaměstnanec obce, nebo 

firma či podnikatel na základě smluvního vztahu s obcí). 

10. Výstup z dálkového přenosu dat bude pomocí webového rozhraní poskytnut k trvalému 

náhledu správci povodí a společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. 

11. ČOV bude provozována dle provozního řádu a v souladu s doporučeními uvedenými 

v protokolu o servisní prohlídce. 

12. Do kolaudace bude vyřešena likvidace kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného 

zařízení pro likvidaci těchto odpadů). 
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13. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace zakončené ČOV, bude povolená ČOV 

pro bytové domy zrušena a produkované odpadní vody budou napojeny na veřejnou 

kanalizační síť. 

14. Budou dodrženy podmínky orgánu státní památkové páče MěÚ Česká Lípa uvedené 

v závazném stanovisku spis. zn.: MUCL/12556/2019/SÚ/AM ze dne 26. srpna 2019. 

Podmínky se týkají pouze objektu č.p. 50, který je nemovitou kulturní památkou: 

- Betonový pilíř při dvorním jižním průčelí domu č.p. 50 bude opatřen hrubě strženou 

vápennou omítkou, shodné struktury jako přilehlá fasáda. 

- Průběh kanalizace a zásahy v interiéru domu č.p. 50 budou před zahájením prací 

předloženy ke schválení zástupcům státní památkové péče. 

15. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí 

uvedené v koordinovaném závazném stanovisku spis. zn.: MUCL/10276/2019/OŽP/DP ze 

dne 21. června 2019: 

Ochrana ovzduší 

- Stavební (bourací, zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí 

minimální prašnost. 

- Budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních 

zdrojů prašnosti na staveništi. 

- Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojížděné zpevněné plochy budou 

pravidelně čištěny. 

- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění 

staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze 

staveniště, čištění komunikací apod.). 

- Vybouraný materiál z odstraněných zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina) 

budou průběžně ze staveniště odváženy.  

- Po ukončení stavby budou veškeré pozemky využívané pro zařízení staveniště uvedeny 

do původního stavu, včetně obnovy zatravnění přilehlých zasažených ploch. 

Nakládání s odpady 

- Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to 

přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.  

- Se skrývkou ornice bude nakládáno dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. 

- Vytěžené zeminy uložené na dotčeném pozemku nejsou odpadem. 

- Zeminy vytěžené mimo místo uložení výkopu v případě aplikace na zemědělský půdní 

fond (ZPF) musí vyhovovat limitům stanoveným ve vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb.  

- V případě využití na povrchu terénu jiného druhu, než je ZPF, musí vyhovovat limitům 

stanoveným v § 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je 

uvedeno v příloze č. 10 uvedené vyhlášky).  

- Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou 

zde skladovány/umístěny žádné odpady. 

- S odpady bude naloženo dle předložené projektové dokumentace zpracované pro stavební 

povolení. 

- Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě budou předloženy stavebnímu 

úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.  

Ochrana lesa 

- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební    

      odpad, výkopová zemina ani stavební technika). Nedojde ke kácení, ořezu větví a  
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      poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků  

      určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací. 

- Záměr bude realizován s umístěním a povolením stavby odkanalizování obce podle  

      předloženého projektu (projektové dokumentace) a situace stavby. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

- Zahájení provádění prací bude na předepsaném formuláři minimálně 15 dní předem 

písemně oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Česká Lípa. 

Územní plánování 

- Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací. 

16. Při provádění stavby budou plně respektována podmínky uvedené ve vyjádřeních 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j.: 673914/19 ze dne 25. června 

2019 a 673792/19 ze dne 26. června 2019. Obě vyjádření budou protokolárně předána 

zhotoviteli stavby.  

17. Předpokládaný termín dokončení stavby 12/2021. 

18. Stavbu ČOV lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 15 odst. 1 

vodního zákona a § 122 odst. 1 stavebního zákona.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Skalka u Doks, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks 

Institut pohostinného přátelství z.s., Skalka u Doks č.p. 1, 472 01 Doksy  

Stanislav Novák, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šlambora, Skalka u Doks č.p. 6, 472 01  Doksy 

Ing. Olga Petráčková, Zelené údolí č.p. 1092, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Jaroslav Vokurka, Skalka u Doks č.p. 8, 472 01  Doksy 

Pavel Novotný, Pražská č.p. 625, 472 01  Doksy 

Denisa Novotná, Skalka u Doks č.p. 9, 472 01  Doksy 

Soňa Zelenková, Granátka č.p. 107, 411 15  Třebívlice 

Václav Mařík, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Hana Maříková, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Štěpánka Ouzká, Skalka u Doks č.p. 14, 472 01  Doksy 

Jiří Šlambora, Lidická č.p. 615, 472 01  Doksy 

Stanislav Radovský, Skalka u Doks č.p. 16, 472 01  Doksy 

Jan Trpišovský, Zhořelecká č.p. 2518, 470 06  Česká Lípa 6 

Bc. Michal Janošík, Zbyny č.p. 6, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 18, 472 01  Doksy 

Miloš Trnka, Skalka u Doks č.p. 20, 472 01  Doksy 

Václav Knot, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ivana Knotová, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ladislav Maršík, Skalka u Doks č.p. 24, 472 01  Doksy 

Karol Emmel, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Jiřina Emmelová, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Milan Bláha, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Ivana Bláhová, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Vladimír Zajkr, Skalka u Doks č.p. 29, 472 01  Doksy 

Václav Resl, Skalka u Doks č.p. 30, 472 01  Doksy 

Vratislav Hanzlík, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Milena Hanzlíková, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Petr Pelc, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 
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Miroslava Pelcová, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Jiří Pařík, Skalka u Doks č.p. 34, 472 01  Doksy 

Jitka Kosařová, Štítného č.p. 278, 394 70  Kamenice nad Lipou 

Tomáš Trajer, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Miroslava Trajerová, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Ivan Šinágl, Okna č.p. 59, 471 62  Okna 

Taťjana Zajkrová, Družstevní č.p. 744, 472 01  Doksy 

Dana Růzhová, Vašíčkova č.p. 506, 272 04  Kladno 4 

Karel Šverma, Skalka u Doks č.p. 42, 472 01  Doksy 

Monika Mlsnová, Skalka u Doks č.p. 43, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jiří Zvelebil, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Margita Zvelebilová, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Radek Němec, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Daniela Němcová, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šinágl, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Eva Šináglová, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Vladimír Procházka, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Jana Procházková, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Robert Kofroň, Skalka u Doks č.p. 56, 472 01  Doksy 

Josef Šnajdr, 5. května č.p. 33, 472 01  Doksy 

Iva Šnajdrová, Skalka u Doks č.p. 58, 472 01  Doksy 

Jaroslav Duháček, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Lenka Duháčková, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Milena Hrušková, Skalka u Doks č.e. 23, 472 01  Doksy 

Jakub Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Šimon Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 5/1, 5/4, 7, 8/1, 10, 12, 16, 17/1, 17/3, 18, 20/1, 22, 32/1, 32/2, 32/4, 34/2, 35, 39, 40, 43, 

45, 56/1, 57/1, 62/9, 76/11, 76/12, 86, 93/1, 93/3, 97, 98, 110, 112, 113, 118/2, 120, 127, 128, 

129, 130/1, 131, 132, 138/1, 138/5, 139/1, 139/2, 141, 143, 147/1, 147/2, 150/1, 150/6, 150/7, 

150/8, 156, 172, 174, 175, 185/2, 186, 187/1, 204/1, 204/10, 204/11, 204/13, 235/3, 235/16, 

237/4, 237/6, 266/1, 272/1, 619/1, 620, 623/6, 634/1, 634/3, 637/3, 704, 719, 868, 869, 893 vše  

v katastrálním území Skalka u Doks, obec Skalka u Doks 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Skalka u Doks č.p. 39, č.p. 35, č.p. 38, č.p. 41, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 10, č.p. 17 a č.p. 26 

 

 

III. Podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona ukládá žadateli, kterým je obec Skalka u 

Doks, IČ 00673439, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks, kterou zastupuje společnost 

Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, náměstí T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 

Česká Lípa, jako účastníku řízení 

 

provést zkušební provoz na vodním díle 
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„Odkanalizování objektů č. p. 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 

34, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, č. ev. 23 a objektu na pozemku  

parc. č. 237/5 v obci Skalka u Doks, individuálními DČOV“ (dále jen "stavba") na částech 

pozemků parc. č. 2, 5/5, 9, 13, 29/1, 30, 32/3, 38, 44/1, 47/1, 48, 56/2, 57/2, 57/3, 58, 84, 85, 90, 

91, 99, 100, 101, 111, 121, 123, 124, 126, 130/2, 130/3, 130/4, 133, 136/1, 146, 150/2, 150/4, 

157, 173, 176, 177, 179, 185/1, 190/6, 204/9, 204/12, 204/14, 235/2, 235/13, 237/5, 278/7, 

634/2, 635/1 a 892 vše v katastrálním území Skalka u Doks, obec Skalka u Doks, okres Česká 

Lípa, kraj Liberecký.  

 

Pro provedení zkušebního provozu se stanoví tyto podmínky: 

1. Zkušební provoz bude ukončen ve lhůtě 12 měsíců od ukončení stavby. 

2. Objekty stavby je nutno provozovat v souladu s platnými předpisy, řádně udržovat a vést 

o nich veškerou projektovou, stavebně správní a provozní dokumentaci. 

3. Za průběh zkušebního provozu čistící jednotky včetně její údržby odpovídá stavebník. 

4. Objekty stavby je možno užívat pouze k účelům, pro které byly podle projektové 

dokumentace povoleny a postaveny. 

5. V průběhu zkušebního provozu bude zabezpečen rozbor vypouštěných odpadních vod 

z ČOV min.  4 x za 12 měsíců v rozložení jednou za tři měsíce (v pravidelných 

intervalech), a to v ukazatelích stanovených dle výroku A) tohoto rozhodnutí.  

Ukazatele: BSK5, NL, CHSKcr, N-NH4
+  

Typ vzorku: bodový  

Místo odběru vzorků: v samotné ČOV, v místě k tomu určeném od výrobce 

Jednotlivé ukazatele kvality vypouštěné odpadní vody budou stanoveny následovně: 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 

1899-1 (75 7517) "Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n-dnech 

(BSKn) - část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny". 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená metodou dle ČSN ISO 15 705 (75 7521) 

"Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku)" – metoda ve zkumavkách nebo 

ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod – stanovení chemické spotřeby kyslíku. 

NL – nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) "Jakost vod – Stanovení 

nerozpuštěných látek – metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken". 

N-NH4
+ - amoniakální dusík dle ČSN ISO 5664 (75 7449) "Jakost vod – Stanovení 

amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci, ČSN ISO 7150-1 (75 7451) "Jakost vod 

– Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda. 

6. Odběr vzorků bude prováděn akreditovanou osobou.  

7. Veškeré rozbory vzorků odpadních vod budou provedeny laboratoří vlastnící Osvědčení 

o správné činnosti laboratoře a zveřejněné ve věstníku MŽP (oblast platnosti osvědčení 

laboratoře obsahuje sledované ukazatele) nebo laboratoří akreditovanou Českým 

institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku MŽP (předmětem akreditace 

laboratoře jsou sledované ukazatele). 

8. Pokud během zkušebního provozu nebudou dosaženy požadované limity, bude 

technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Skalka u Doks, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks 

Oprávněnou osobou byla v tomto řízení určena Ivana Rývorová, referent vodního hospodářství. 
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Odůvodnění: 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 30. října 2019 od žadatele, 

kterým je obec Skalka u Doks, IČ 00673439, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks, 

kterou zastupuje společnost Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, náměstí  

T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 Česká Lípa, oznámení společného souhlasu ke stavbě vodních 

děl: „Odkanalizování objektů č. p. 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, č. ev. 23 a objektu na pozemku parc. 

č. 237/5 v obci Skalka u Doks, individuálními DČOV“ (dále jen "stavba") na částech pozemků 

parc. č. 2, 5/5, 9, 13, 29/1, 30, 32/3, 38, 44/1, 47/1, 48, 56/2, 57/2, 57/3, 58, 84, 85, 90, 91, 99, 

100, 101, 111, 121, 123, 124, 126, 130/2, 130/3, 130/4, 133, 136/1, 146, 150/2, 150/4, 157, 173, 

176, 177, 179, 185/1, 190/6, 204/9, 204/12, 204/14, 235/2, 235/13, 237/5, 278/7, 634/2, 635/1 a 

892 vše v katastrálním území Skalka u Doks, obec Skalka u Doks, okres Česká Lípa, kraj 

Liberecký. 

Jelikož nebyl k žádosti doložen souhlas účastníka řízení, kterým je správce ochranného pásma 

vodního zdroje II. stupně, rozhodl vodoprávní úřad usnesením č.j.: MUCL/128196/2019 ze dne 

20. listopadu 2019 o projednání záměru ve společném řízení. Zároveň byl zástupce žadatele 

vyzván k doplnění rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, 

protože navržené ČOV u č.p. 20, 31 a 42 v obci Skalka u Doks byly od sousedních pozemků 

umístěny ve vzdálenosti menší než 2 m. Řízení bylo přerušeno do doby vyřešení předběžné 

otázky. Rozhodnutí o povolení výjimky bylo vydáno dne 20. ledna 2020.  

 

Dne 20. listopadu 2019 obdržel vodoprávní úřad oznámení žadatele o zúžení žádosti z důvodu 

úmrtí vlastníka objektu č.p. 37 pana Stanislava Svobody. Tato ČOV nebude realizována. 

 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků 

pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.  Na základě výsledku 

byl stanoven okruh účastníků vodoprávního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a 2 

správního řádu a společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Okruh účastníků řízení 

je vymezen ve výrokových částech tohoto rozhodnutí. Účastníky řízení o povolení k nakládání 

s vodami jsou žadatel obec Skalka u Doks a osoby, na které se pro společenství práv s žadatelem  

bude vztahovat rozhodnutí vodoprávního úřadu Institut pohostinného přátelství z.s., Stanislav 

Novák, Dagmar Nováková, Jaroslav Šlambora, Ing. Olga Petráčková, Jaroslav Vokurka, Pavel 

Novotný, Denisa Novotná, Soňa Zelenková, Václav Mařík, Hana Maříková, Štěpánka Ouzká, 

Jiří Šlambora, Stanislav Radovský, Jan Trpišovský, Bc. Michal Janošík, Dagmar Nováková, 

Miloš Trnka, Václav Knot, Ivana Knotová, Ladislav Maršík, Karol Emmel, Jiřina Emmelová, 

Milan Bláha, Ivana Bláhová, Vladimír Zajkr, Václav Resl, Vratislav Hanzlík, Milena 

Hanzlíková, Petr Pelc, Miroslava Pelcová, Jiří Pařík, Jitka Kosařová, Tomáš Trajer, Miroslava 

Trajerová, Ivan Šinágl, Taťjana Zajkrová, Dana Růzhová, Karel Šverma, Monika Mlsnová, 

Marcela Shánělová, Marcela Shánělová, Jiří Zvelebil, Margita Zvelebilová, Radek Němec, 

Daniela Němcová, Jaroslav Šinágl, Eva Šináglová, Vladimír Procházka, Jana Procházková, 

Robert Kofroň, Josef Šnajdr, Iva Šnajdrová, Jaroslav Duháček, Lenka Duháčková, Milena 

Hrušková, Jakub Černý, Šimon Černý, vlastníci dotčených pozemků na nichž bude docházet  

k vsakování odpadních vod. Účastníky vedeného společného řízení jsou: žadatel obec Skalka u 

Doks a to i jako obec na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníci dotčených pozemků 

Institut pohostinného přátelství z.s., Stanislav Novák, Dagmar Nováková, Jaroslav Šlambora, 

Ing. Olga Petráčková, Jaroslav Vokurka, Pavel Novotný, Denisa Novotná, Soňa Zelenková, 

Václav Mařík, Hana Maříková, Štěpánka Ouzká, Jiří Šlambora, Stanislav Radovský, Jan 

Trpišovský, Bc. Michal Janošík, Dagmar Nováková, Miloš Trnka, Václav Knot, Ivana Knotová, 
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Ladislav Maršík, Karol Emmel, Jiřina Emmelová, Milan Bláha, Ivana Bláhová, Vladimír Zajkr, 

Václav Resl, Vratislav Hanzlík, Milena Hanzlíková, Petr Pelc, Miroslava Pelcová, Jiří Pařík, 

Jitka Kosařová, Tomáš Trajer, Miroslava Trajerová, Ivan Šinágl, Taťjana Zajkrová, Dana 

Růzhová, Karel Šverma, Monika Mlsnová, Marcela Shánělová, Marcela Shánělová, Jiří Zvelebil, 

Margita Zvelebilová, Radek Němec, Daniela Němcová, Jaroslav Šinágl, Eva Šináglová, 

Vladimír Procházka, Jana Procházková, Robert Kofroň, Josef Šnajdr, Iva Šnajdrová, Jaroslav 

Duháček, Lenka Duháčková, Milena Hrušková, Jakub Černý, Šimon Černý, správce ochranného 

pásma vodního zdroje II. stupně společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a dále 

vlastník komunikačního vedení společnost Česká telekomunikační infrastruktura s.r.o., a dále 

osoby, které mají vlastnické a jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám a jsou v tomto 

řízení identifikování čísly parcel a čísly popisnými. Účastníkem řízení provedení zkušebního 

provozu je obec Skalka u Doks. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou vlastnická nebo 

jiná práva dalších osob rozhodnutím na předmětnou stavbu přímo dotčena. Dotčenými orgány 

jsou v tomto řízení MěÚ Česká Lípa odbor životního prostředí, Městský úřad Česká Lípa, 

Stavební úřad – orgán územního plánování a Městský úřad, stavební úřad – úsek památkové 

péče. 

 

ad. I.)  Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad přípisem ze 

dne 21. ledna 2020 pod č. j.: MUCL/8080/2020, spisová značka MUCL/22017/2019/OŽP/IR 

oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci 

žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních. V oznámení byla stanovena lhůta k vyjádření, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 

obdržení oznámení.  

 

Na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci vodoprávní úřad dospěl k závěru, 

že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci, upustil od ústního jednání 

spojeného s místním šetřením a na základě ustanovení § 36 správního řádu, dal účastníkům 

správního řízení možnost (procesní právo) navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 15 

dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení. Tímto nebylo dotčeno právo účastníků řízení 

vyjádřit kdykoliv v průběhu vodoprávního řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu). 

Účastníci řízení se mohli vyjádřit (§ 36 odst. 3 správního řádu) k podkladům rozhodnutí, jež jsou 

součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do 

doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, 

budova F, 470 36 Česká Lípa. 

 

Dne 30. ledna 2020 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno nesouhlasné vyjádření účastníka řízení, 

kterým je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ve kterém byl vysloven nesouhlas 

s vydáním povolení k nakládání s vodami – povolení k vypouštění odpadních vod.  

Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že předmětný záměr je navrhován do ochranného pásma 

vodního zdroje Skalka u Doks SZ 2, který zásobuje nejen samotné město Doksy, ale i přilehlé 

obce Staré Splavy, Skalka u Doks a Zbyny. Účastník řízení požádal o následující garance. 

a) Splnění podmínky MŽP pod č. j.: MZP/2019/740/1110 ze dne 7.8.2019, kdy je nutné, aby 

předložený hydrogeologický posudek zhodnotil vliv všech plánovaných ČOV na celkové 

zatížení podzemních vod v dané lokalitě. Předložené posouzení po jednotlivých ČOV není 

dostatečné. 

b) Dále požadujeme předložení návrhu na doplnění monitorovací sítě a návrh metodiky 

režimního měření. 

c) Požadujeme plán vzorkování jednotlivých domovních ČOV s minimální četností odběru 

vzorků musí být po dobu zkušebního provozu min. 4 x ročně, dále pak min. 2 x ročně. 
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d) Současně před udělením souhlasu za výše uvedených podmínek, požadujeme od investora 

smluvní garanci provozuschopnosti navrženého řešení. Smlouva by měla obsahovat 

garanci (odpovědnost) v oblasti: 

- Účinnost čištění DČOV po dobu životnosti. 

- Nutnost předkládat min. 1 za rok zhodnocení provozuschopnosti všech ČOV. 

- Odpovědnost za stav po době životnosti. 

 

K námitkám se zástupce žadatele uvádí: 

 

Obec Skalka u Doks je umístěna částečně v ochranném pásmu vodního zdroje Skalka – Zbyny, II. 

stupně. V obci je v současné době odkanalizování objektů řešeno převážně bezodtokými žumpami 

určenými k vyvážení. Technický stav těchto zařízení je poplatný jejich stáří. Žumpy jsou 

vyváženy, ale není kontrola množství vyvážených odpadních vod se spotřebou vody  

v objektech. 

Vzhledem k umístění v ochranném pásmu vodního zdroje se zastupitelstvo obce rozhodlo situaci 

řešit komplexně. Byla zvážena možnost odkanalizování obce do kanalizačního systému Doksy-

Staré Splavy, viz odborný posudek přikládaný k žádosti o státní finanční podporu. Tato varianta 

je pro obec finančně nedostupná, vzhledem k finanční náročnosti by bylo problematické také 

předání do majetku vodárenské společnosti a obec by se musela stát provozovatelem 

vodohospodářské infrastruktury dle zákona. 

Proto bylo přistoupeno k variantě individuálního odkanalizování obce. Z důvodu zajištění kvality 

čištění převzala obec úlohu investora akce a v rámci akce bude budován i systém telemetrie, 

předávání stavu procesu jednotlivých čistíren on-line na centrální počítač obce. Obec tak bude 

monitorovat činnost jednotlivých čistíren a bude mít možnost operativně zasáhnout v případě 

poruch zařízení. 

Individuální řešení jednotlivými majiteli objektů samostatně nebylo obcí schváleno, právě 

z důvodu požadované kontroly kvality čištění odpadních vod obcí. 

 

Stanovisko projektanta k požadavkům SčVK a.s. 

a) Splnění podmínky MŽP pod č.j. MZP/2019/740/1110 - Hydrogeologický posudek v textu celou 

lokalitu posuzuje a pro navrhované řešení doporučuje odvádění vyčištěných odpadních vod 

plošně do vsaku tak, aby nevznikaly průsakové dráhy ohrožující kvalitu spodní vody. Dále jsou 

za čistírnami v maximální míře navrženy akumulační jímky, které zajistí ve vegetačním období 

maximální zpětné využití vody v krajině. 

b) Požadavek SčVK a.s. na monitorovací síť je splněn, metodika měření a provozní řád byl 

předložen a je součástí odborného posudku. 

c) Plán vzorkování jednotlivých čistíren je předmětem rozhodnutí vodoprávního orgánu  

v rozhodnutí o vypouštění odpadních vod 

d) Požadavek na smluvní garanci provozuschopnosti zařízení – obec bude po dobu 10 let 

předávat vyhodnocení stavu čištění už na základě smlouvy s poskytovatelem finanční podpory. 

Tento elaborát je možné SčVK a.s. zasílat v kopii. SčVK a.s. a obec Skalka u Doks nejsou 

smluvními partnery v oblasti čištění odpadních vod. Smluvní závazek se jeví jako nerelevantní. 

 

Účinnost čištění po dobu životnosti bude sledována odběrem vzorků a monitoringem. V případě 

potřeby budou provedeny výměny či repase. Čistírny jsou navrženy z odolného materiálu a 

prakticky jediným strojním zařízením je dmychadlo, které je díky svému umístění možné kdykoliv 

vyměnit. 
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Po době životnosti není možné odpovídat za stav čištění. Pokud čistírny doslouží, bude je nutné 

vyměnit nebo čištění nahradit v té době standardním řešením. Životnost plastových komponentů 

se odhaduje na 50 let. 

 

Odpovědnost za škody na zdrojích podzemní vody případně požadavek náhrad – přenesené na 

obec Skalka u Doks je nerelevantním požadavkem. Obec Skalka nemůže v žádném případě 

ovlivnit způsob hospodaření se zdrojem podzemní vody ani způsob jeho provozování. Nemůže ani 

kontrolovat způsob hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně. Jelikož obec není 

vlastníkem všech pozemků v ochranném pásmu II. stupně, nemůže ani ovlivnit způsob 

hospodaření a dodržování pravidel činností v ochranném pásmu vodního zdroje tohoto stupně. 

Toto je v pravomoci vlastníka vodního zdroje. 

Obec nedisponuje a nemá přehled o stávajících ani historických rozborech kvality vody 

z vodního zdroje a nemůže tedy posoudit, zda dochází nebo již došlo ke změně kvality podzemní 

vody. V neposlední řadě je nutné konstatovat, že v posledních letech dochází u mnoha zdrojů ke 

zhoršení kvality vody způsobené hospodářskou činností v období před 20 a více lety. Zhoršení se 

projevuje později v letech vlivem doby dotoku do příslušné zvodně a závisí na hloubce zvodně a 

geologickém 

profilu prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) spravuje informační systém veřejné správy dle  

§ 21odst. 2 písm. c) vodního zákona, pro evidenci OPVZ. Tato evidence obsahuje jak pásma 

hygienické ochrany (dále jen PHO), stanovená rozhodnutím vydaným za účinnosti nařízení  

č. 87/1953 Sb., ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vody, tak OPVZ 

stanovená opatřením obecné povahy dle současného vodního zákona. OPVZ Skalka-Zbyny není  

v tomto centrálním registru evidována (na rozdíl od OPVZ I stupně kolem vrtu SZ2). Ze získané 

dokumentace OPVZ Skalka-Zbyny pak není patrno jaká omezení by se měla na pásmo vztahovat 

a konečně OPVZ není ani v souladu s dokumentací označeno na všech veřejných cestách 

křižujících hranici OPVZ tabulkou. Informaci o OPVZ neobsahuje ani databáze VÚV. 

 

Ztráta či změna vydatnosti vodního zdroje nemůže být realizací záměru odkanalizování obce 

Skalka u Doks domovními čistírnami způsobena. 

Obec Skalka u Doks záměrem realizovat odkanalizování obce moderními technologiemi čištění 

odpadních vod směřuje k omezení znečištění vsakem nečištěných nebo nedostatečně čištěných 

odpadních vod do vod podzemních. Tím bude jednoznačně zlepšen stávající stav likvidace 

odpadních vod v obci. 

Čistírny jsou řešeny v souladu s NV č. 401/2015 Sb., DČOV disponují odděleným prostorem pro 

akumulaci kalu sloužícím pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Pro 

dosažení požadované účinnosti odstranění fosforu z odpadních vod budou domovní čistírny 

obsahovat zařízení na simultánní srážení fosforu. 

 

Dne 17. února 2020 vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mu byl 

doručen výše uvedený nesouhlas, stanovisko projektanta a doplněný hydrogeologický posudek 

ze dne 4. února 2020. 

 

Dne 17. února 202 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost o zúžení rozsahu povolovaných 

ČOV z důvodu úmrtí pana Jana Šafaříka, spoluvlastníka objektu č.p. 19 v obci Skalka u Doks. 

 

Dne 3. března 2020 požádal účastník řízení společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

o prodloužení termínu k seznámení s podklady. Vodoprávní úřad žádosti vyhověl a usnesením 
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č.j.: MUCL/28319/2020 prodloužil termín o sedm dní od obdržení tohoto usnesení. Usnesení 

bylo doručeno dne 10. března 2020. 

 

Dne 16. března 2020 obdržel vodoprávní úřad vyjádření společnosti Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. k podkladům řízení v tomto znění. 

 

Vyjádření vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury k záměru vybudování 38 

domovních čistíren odpadních vod (dále též ČOV) v obci Skalka u Doks navržených v II. stupně 

ochranného pásma vodního zdroje Skalka – Zbyny, vydané na základě doplněných podkladů  

čj. MUCL/19375/2020. 

V úvodu bychom rádi uvedli, že plně chápeme potřeby obce Skalka u Doks ve smyslu řešení dané 

problematiky odkanalizování, kdy se společně od dubna 2019 pokoušíme najít vhodné řešení, 

které uspokojí nejen požadavky obce, ale také požadavky plynoucí ze zajištění ochrany 

nenahraditelného vodního zdroje Skalka u Doks SZ 2 a podmínek plynoucích ze stanoveného 

ochranného pásma vyhlášeného rozhodnutím ze dne 26, 9, 1983 pod čj. VLHZ-797/83-233. 

V souvislosti s výše uvedeným a na základě projednání celé záležitosti ve vedení vlastnické a 

provozní společnosti uvádíme, že nebudeme dále trvat na smluvních garancích 

provozuschopnosti domovních ČOV navrženého opatření uvedeného ve vyjádření ze dne  

23. 1. 2020 pod čj. 020690006908/OTPCLI/Če bod d). Nadále však po prostudování doplněných 

podkladů uvádíme, že ve smyslu zajištění ochrany vodního zdroje Skalka u Doks SZ 2 trváme na 

splnění podmínek plynoucích z předchozích vyjádření a stanoviska projektanta ze dne 7. 2. 2020 

(Ing. Tavodová) a to v rozsahu: 

a) Provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu, kdy průzkumné vrt(y) požadujeme 

zachovat pro potřeby monitorovací sítě. Současně požadujeme předložení návrhu 

metodiky režimního měřeni četnost, rozsah vzorkování monitorovací sítě. 

b) Požadujeme plán vzorkování jednotlivých domovních ČOV s minimální četnosti odběru 

vzorků musí být po dobu zkušebního provozu min. 4 x ročně, dále pak min. 2x ročně. 

c) Předloženi návrhu ročního vyhodnocení stavu dle stanoviska projektanta ze dne  

7. 2. 2020 bod d). 

d) Sjednocení podkladů pro budoucí provozní řády jednotlivých domovních ČOV. 

 

Jelikož bylo doloženo nové stanovisko účastníka řízení, jehož požadavky směřují pouze 

k žadateli, byl tento přípisem č.j.: MUCL/31832/2020 ze dne 20. března 2020 seznámen 

s novými požadavky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

 

Dne 20. března 2020 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření projektanta: 

 

Stanovisko projektanta k požadavkům SčVK a.s. 

a) Provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu. Kdy průzkumné vrty je požadováno 

zachovat pro potřeby monitorovací sítě. Požadujeme předložení návrhu metodiky režimního 

měření četnost, rozsah vzorkování monitorovací sítě. V odůvodnění doporučeno čtvrtletní 

měření akreditovaných rozborů v parametrech ECOLI, KOLI, CLOSTER, ENTERO, BARVA, 

CHSKMn, NH4, NO3, NO2, pH, konduktivita a zákal 

- Obec Skalka u Doks záměrem realizovat odkanalizování obce moderními technologiemi 

čištění odpadních vod směřuje k omezení znečištění vsakem nečištěných nebo 

nedostatečně čištěných odpadních vod do vod podzemních. Tím bude jednoznačně 

zlepšen stávající stav likvidace odpadních vod v obci. 

- Obec Skalka nemůže v žádném případě ovlivnit způsob hospodaření se zdrojem podzemní 

vody ani způsob jeho provozování. Nemůže ani kontrolovat způsob hospodaření v 
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ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně. Jelikož obec není vlastníkem všech pozemků 

v ochranném pásmu II. stupně, nemůže ani ovlivnit způsob hospodaření a dodržování 

pravidel činností v ochranném pásmu vodního zdroje tohoto stupně. Toto je  

v pravomoci vlastníka vodního zdroje. Stejně tak kontrola kvality vody ve zdroji. 

b) Požadujeme plán vzorkování jednotlivých DČOV s minimální četností odběru po dobu 

zkušebního provozu min 4x ročně, dále pak min. 2 x ročně 

- Plán vzorkování jednotlivých čistíren je předmětem rozhodnutí vodoprávního orgánu  

v rozhodnutí o vypouštění odpadních vod 

c) Předložení ročního vyhodnocení stavu, požadujeme, aby předmětem zprávy byla informace 

o evidenci poruch na jednotlivých zařízeních, kdy byla porucha nahlášena, kdy byla 

odstraněna. Dále požadujeme, aby součástí ročního vyhodnocení byla informace o provádění 

kontroly účinnosti čištění dle bodu b) 

- Požadavek na smluvní garanci provozuschopnosti zařízení – obec bude po dobu 10 let 

předávat vyhodnocení stavu čištění už na základě smlouvy s poskytovatelem finanční 

podpory. Tento elaborát je možné SčVK a.s. zasílat po dohodě v kopii. SčVK a.s. a obec 

Skalka u Doks nejsou smluvními partnery v oblasti čištění odpadních vod. Smluvní 

závazek se jeví jako nerelevantní. 

d) Sjednocení podkladů pro budoucí provozní řády jednotlivých DČOV. 

- Dokumentace pro povolení stavby obsahuje tištěný provozní řád výrobce, včetně 

certifikace výrobku. Provozní řád je pro všechny navržené ČOV stejný a je ověřen 

zkušební laboratoří pro certifikaci výrobku. Podmínky provozního řádu budou plněny 

jednak on-line monitorováním stavu chodu čistírny (prakticky nahradí týdenní kontrolu 

za on-line kontrolu), další kontroly (měsíční, čtvrtletní) budou prováděny proškoleným 

pracovníkem nebo servisním technikem výrobce dle provozního řádu. 

- Odborný posudek není podkladem pro povolení vodního díla, byl pouze dílčím krokem 

stanovujícím podmínky pro příjemce státní dotace. 

 

Odpovědnost za škody na zdrojích podzemní vody případně požadavek náhrad–přenesené na 

obec Skalka u Doks je nerelevantním požadavkem. 

V obci byly již v minulosti povoleny domovní čistírny se vsakem vyčištěných odpadních vod. 

Navrhovaný projekt toto řešení vylepšuje vzdáleným monitoringem s možností téměř okamžitého 

podchycení poruchy zařízení. 

Ztráta či změna vydatnosti vodního zdroje nemůže být realizací záměru odkanalizování obce 

Skalka u Doks domovními čistírnami způsobena. 

 

Čistírny jsou řešeny v souladu s NV č. 401/2015 Sb., DČOV disponují odděleným prostorem pro 

akumulaci kalu sloužícím pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Pro 

dosažení požadované účinnosti odstranění fosforu z odpadních vod budou domovní čistírny 

obsahovat zařízení na simultánní srážení fosforu. Dále jsou za čistírnami osazeny akumulační 

jímky nebo jsou využívány stávající nádrže pro akumulaci vyčištěných vod. V případě potřeby je 

možné tyto jímky použít jako záchytné po dobu opravy zařízení DČOV. 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Vzhledem k výše uvedenému se správní orgán bude vyjadřovat pouze k poslednímu vyjádření 

společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dle § 89 odst. 6 stavebního zákona 

námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě 

obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených 

orgánů nebo technických norem. 
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Navržené čistírny odpadních vod EKO SBR BIO I. a EKO SBR BIO II. splňují požadavky 

ustanovení § 15a vodního zákona. Jedná se o jedny z nejlepších domovních čistíren na současné 

trhu. Kvalita účinnosti čištění z ČOV EKO SBR BIO byla ověřena dlouhodobou akreditovanou 

zkouškou účinnosti ve Výzkumném vodohospodářském ústavu T. G. Masaryka v Praze, bez 

účasti výrobce. Tato zkouška je nejvyšším možným přezkoušením kvality ČOV. 

 

ČOV EKO SBR BIO splňuje nejpřísnější požadavky NV 401/2015 Sb. i NV 57/2016 Sb. 

   

 BSK5 CHSKcr NL N-NH4 Pcelk Ncelk 

Dosaženo v 

dlouhodobé 

zkoušce 

účinnosti 

procentuální 

účinnost 

99 % 96 % 99 % 99 % 87 % 76 % 

zbytkové znečištění na odtoku 

 

3 mg/l 26 mg/l 3,8 mg/l 0,3 mg/l 1,2 

mg/l 

14,6 

mg/l 

Výrobcem garantované zbytk. 

znečištění 1) 

 

35 mg/l 140 mg/l 25 mg/l 20 mg/l 8 

mg/l 

20 

mg/l 

NV 57/2016 Sb. (podzemní 

vody) 

40 mg/l 150 mg/l 30 mg/l 20 mg/l 8 

mg/l 

20 

mg/l 

 

Navržená zařízení jsou v souladu s normou ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 

ekvivalentních obyvatel, která stanoví v čl. 12.4.1, že vsakování předčištěných nebo vyčištěných 

odpadních vod je možné navrhnout v souladu s příslušným právním předpisem pouze v místech, 

kde není možné zajistit jejich vypouštění do vodního recipientu, kde podloží svým geologickým 

složením vyhovuje a kde vsak nemá nežádoucí účinky. 

 

Nežádoucí účinky lokálních vsaků na odebírané množství vody z vrtu SZ-2 byly vyloučeny 

hydrogeologem RNDr. Karlem Luskem na základě výpočtů Babuškin a Girinskij.   

Dále byla provedena dle podmínky č. 9 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. zn.: O19690068464 ze dne 25. července 2019 vsakovací zkouška, která ověřila 

možnost zasakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím rozstřiku a 

vsakovacích zařízení.  Ze závěrů hydrogeologa vyplývá, že za předpokladu, že budou jednotlivé 

ČOV provozovány v souladu s provozním řádem, nedojde jejich provozem k ovlivnění vodního 

zdroje SZ-2. Absenci ovlivnění vodního zdroje lze také vyloučit s ohledem na směr proudění 

podzemních vod, který je v dané lokalitě severovýchodním směrem, tj. od místa situování 

vodárenského zdroje. A v poslední řadě využití předčištěných odpadních vod přednostně 

k zálivce minimalizuje především ve vegetačním období množství skutečně zasakovaných vod 

z jednotlivých objektů do horninového prostředí, které by umožnilo transport těchto vod do vod 

podzemních. Pokryvné útvary o mocnosti cca 3 m jsou v lokalitě tvořeny jemnozrnnými 

zeminami s minimálním koeficientem filtrace a minimální absorpční schopností. Ve vegetačním 

období tedy lze uvažovat o likvidaci veškerých odpadních vod prostřednictvím 

evapotranspiračních procesů, tj. téměř bez vsaku. 

 

Z doložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů, projektové dokumentace a 

posudků, nevyplývají, žádné pochybnosti o tom, že navržený záměr mohl ovlivnit vodní zdroj 

SZ-2. K požadavku společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. dle písm. a) na 

(..provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu, kdy průzkumné vrt(y) požadujeme 

zachovat pro potřeby monitorovací sítě. Současně požadujeme předložení návrhu metodiky 
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režimniho měřeni četnost, rozsah vzorkování monitorovací sítě) nebylo z výše uvedených 

důvodů přihlédnuto. Vodoprávní úřad považuje tento požadavek za nedůvodný. Vybudování 

průzkumných vrtů je z majetkoprávního hlediska téměř neproveditelný. Průzkumné vrty by 

vyžadovaly další projektovou dokumentaci a povolení vodoprávního úřadu. Žádný z pozemků 

mezi vodním zdrojem a obcí není ale v jejím vlastnictví. Pokud by vlastníci s vybudování vrtů 

nesouhlasily, nebylo by je možné vůbec povolit.   

 

K odůvodnění, že je prozkoumatelnost území nízká vodoprávní úřad uvádí, že přestože tuto 

skutečnost konstatuje hydrogeolog, tak z jeho závěrů nevyplývají žádné pochybnosti o vlivu 

stavby na vodní zdroj SZ-2. Hydrogeologický posudek je jedním z nejdůležitějších podkladů pro 

správní orgán. Hydrogeolog je plně zodpovědný za zpracování svého posudku a správní orgán 

nemá oprávnění a v daném případě ani důvod jeho posudek zpochybňovat. Společnost 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. si mohla nechat zpracovat oponentní posudek a 

v případě, že by si posudky odporovaly, musel by zdejší správní orgán zvolit odpovídající 

postup. 

 

Požadavky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. označené písmeny b) a c) byly 

zapracovány do podmínek tohoto povolení. 

 

Požadavek dle písmene d) byl vysvětlen ve vyjádření projektanta ze dne 20. března 2020. 

Vodoprávnímu úřadu byl doložen provozní řád pro jednotlivé ČOV zpracovaný výrobcem, tento 

bude i součástí ověřené projektové dokumentace a žadatel se jím bude řídit. 

 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad v rámci 

vodoprávního řízení přezkoumal žádost s předloženými podklady, stanovisky účastníků řízení a 

správních úřadů a jejich připomínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Připomínky správce povodí týkající se povolení k nakládání s vodami byly zapracovány do 

podmínek výrokové části A) tohoto rozhodnutí. Podmínka měření množství vypouštěných 

odpadních vod nebyla do podmínek zapracována, protože dle ustanovení § 10 odst. 1 vodního 

zákona, má tuto povinnost pouze oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami  

v celkovém množství alespoň 6000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody  

v kalendářním měsíci. 

 

Ostatní připomínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, 

vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění". Povolení k vypouštění 

odpadních vod je vydáno na časově omezenou dobu.  

 

Vodoprávní úřad při stanovení kvality vypouštěných odpadních vod vycházel z návrhu žadatele, 

stanoviska Povodí Ohře, státního podniku a nařízení vlády číslo 57/2016 Sb., o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu řízení nebyly 

shledány závady, které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady 

byly v průběhu správního řízení doloženy.  

 

ad. II.) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad v souladu  

s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona, 

oznámil přípisem ze dne 21. ledna 2020 pod č. j.: MUCL/8080/2020, spisová značka 

MUCL/22017/2019/OŽP/IR, účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního 
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řízení ve věci návrhu ze dne 30. října 2019. Ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona Městský 

úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání spojeného  

s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, 

v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od 

převzetí oznámení o zahájení řízení. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká 

Lípa, odboru životního prostředí, doručena žádná další nesouhlasná stanoviska. Právo 

nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři 

Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, 470 36 Česká Lípa. 

 

V rámci společného řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost  

s předloženými doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních 

úřadů. Připomínky a podmínky účastníků a dotčených orgánů jsou součástí tohoto rozhodnutí. 

Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, 

vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění". 

 

Celé znění podmínek správce a vlastníka technické infrastruktury (CETIN s.r.o.) nebylo 

zahrnuto do podmínek tohoto rozhodnutí, protože povinnosti v tomto smyslu vyplývají pro 

stavebníka a zhotovitele ze současně platných právních předpisů (např. stavebního zákona a 

zákona o elektronických komunikacích). Výše uvedené stanovisko bylo vydáno přímo zástupci 

žadatele, tudíž s ním byl prokazatelně seznámen. 

 

Podmínky správce vodního toku a povodí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, 

protože jsou dle názoru vodoprávního úřadu základním požadavkem k dosažení cílů ochrany vod 

jako složky životního prostředí. Cílem ochrany povrchových a podzemních vod je zamezení 

zhoršení stavu všech útvarů těchto vod.   

 

Žádné další připomínky, které by bránily vydání společného povolení, nebyly vzneseny.  

V průběhu řízení nebyly dále shledány žádné závady, které by bránily vydání předmětného 

rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. 

 

Dle územního plánu Dubá jsou předmětné pozemky parc. č. 20/4, 20/2 a 21/1 součástí plochy 

bydlení – nízkopodlažní městské – bytové domy (BH), uvnitř zastavěného území. Související 

technická infrastruktura a veřejné podzemní sítě technické infrastruktury jsou v těchto plochách 

přípustné. Stanovené podmínky pro využití těchto ploch realizaci záměru umožňují. Záměr je 

s ÚP Dubá v souladu.  

 

ad. III.)  Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad v souladu  

s ustanovením § 115 odst. 2 stavebního zákona rozhodl, že "Odkanalizování bytových domů  

č. p. 67, 68, 69 a 70 v Dřevčicích – kanalizace a čistírna odpadních vod" na částech pozemků na 

pozemku parc. č. 20/2 (zahrada), parc. č. 20/4 (zahrada) a parc. č. 21/1 (zahrada) v katastrálním 

území Dřevčice, obec Dubá, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, vyžaduje provedení zkušebního 

provozu.  

 

Vodoprávní úřad v přípisu ze dne 11. prosince 2019 pod č. j.: MUCL/136588/2019, spisová 

značka MUCL/23593/2019/OŽP/IR, stanovil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 94m 

odst. 1 stavebního zákona lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od převzetí 

oznámení o zahájení řízení. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, 

odboru životního prostředí, úseku vodoprávního úřadu doručena žádná nesouhlasná stanoviska. 
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Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí  

v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, 470 36 Česká 

Lípa. 

 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Záměr 

není v rozporu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí, jeho provedením nedojde ke 

zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod 

a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení 

jejich dobrého stavu. Dle vodoprávního úřadu je nesouhlas společnosti založen pouze na obavě, 

že navržené ČOV nebudou provozovány v souladu s provozním řádem. Toto však nemůže 

správní orgán předjímat. Obec učinila všechna opatření, aby tomuto bylo zabráněno. Je navržena 

jedna z nejlepších technologií na současném trhu, o chod se bude po dobu 10 let starat pověřený 

pracovník obce ve spolupráci s výrobcem ČOV a všechny čistírny budou nad rámec požadavků 

zákona a nařízení vlády vybaveny vzdáleným monitoringem s možností téměř okamžitého 

podchycení poruchy zařízení. Navržené řešení jednoznačně zlepší současný stav, kdy je 

odkanalizování objektů řešeno převážně bezodtokými žumpami určenými k vyvážení. Technický 

stav těchto zařízení je poplatný jejich stáří.  

 

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad 

Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného 

rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Ke společnému řízení bylo doloženo: 

- plná moc, 

- souhlasy vlastníků dotčených pozemků (vyznačení souhlasu na situačním výkresu), 

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne  

21. června 2019 pod č.j.: MUCL/66242/2019 a spis. zn.: MUCL/10276/2019/OŽP/DP, 

- vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 27. června 2019 pod zn.: POH/24521/2019-2/037200, 

- vyjádření Národního památkového ústavu v Liberci ze dne 2. srpna 2019 pod sp. zn.: NPU-

353/51314/2019, 

- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče MěÚ Česká Lípa ze dne 26. srpna 2019 

pod spis. zn.: MUCL/12556/2019/SÚ/AM, 

- vyjádření Ministerstva životního prostředí ze dne 7. srpna 2019 pod sp. zn.: 

MPZ/2019/740/1110, 

- smlouva o smlouvě budoucí o likvidaci kalů ze dne 21. srpna 2019, 

- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 25. července 2019 pod 

zn.: O19690068464/OTPCLI/če, 

- stanovisko společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 25. února 2019 pod 

zn.: O19690013333/OTPCLI/če, 

- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 23. října 2019 pod  

zn.: O19690098058/OTPCLI/če, 

- Kopie rozhodnutí MěÚ Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 23. dubna 2003 pod  

č. j.: OŽP 67/2003/C o stanovení ochranného pásma vodního zdroje. 
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- stanoviska společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 5001953588 a ze 

dne 25. června 2019 pod zn.: 5001953598, 

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 25. června 2019 pod 

č.j. 673914/19 a ze dne 26. června 2019 pod č. j.: 673792/19, 

- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28. června 2019, 

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0101134804,  

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0101134838,  

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0101134804,  

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0101134833, 

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0101134828, 

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0101135031, 

- sdělení společnosti Telco Pro Services, s.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0200929457, 

- sdělení společnosti Telco Pro Services, s.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0200929484, 

- sdělení společnosti Telco Pro Services, s.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0200929482, 

- sdělení společnosti Telco Pro Services, s.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0200929478, 

- sdělení společnosti Telco Pro Services, s.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0200929629, 

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0700070154, 

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0700070180, 

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0700070178, 

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0700070174, 

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. června 2019 pod zn.: 0700070329, 

- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 23. ledna 2020 pod 

zn.: O20690006908/OTPCLI/če, 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 30. ledna 2020 pod 

č.j.: KHSLB 02068/2020, 

- stanovisko projektanta k námitkám ze dne 7. února 2020, 

- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 12. března 2020 pod 

zn.: O20610046236, 

- stanovisko projektanta ze dne 19. března 2020, 

- hydrogeologický posudek „Hydrogeologické posouzení možnosti likvidace přečištěných 

přečištěných odpadních vod vsakem do vod podzemních přes půdní vrsty“, který vypracoval 

Ing. Karel Lusk a schválil RNDr. Karel Lusk, osoba odborně způsobila v oboru 

hydrogeologie a inženýrské geologie, dne 5. května 2019, 

- zpráva o provedené vsakovací zkoušce ze dne 21. října 2019,  

- dodatek k hydrogeologickému posudku ze dne 4. února 2020, 

- projektová dokumentace „Skalka u Doks – odkanalizování obce jednotlivými DČOV“, kterou 

vypracovala společnost Vodohospodářské projekty s.r.o. a ověřila Ing. Jarmila Tavodová, 

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0500839, v květnu 2019. 
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UPOZORNĚNÍ: 

• Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel 

spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud 

tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé 

těchto pozemků nebo staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu 

nebo přechodu pozemku nebo staveb, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to 

do dvou měsíců ode dne jeho převodu nebo přechodu (§ 11 vodního zákona). 

• Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

• V souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy je povinností 

stavebníka oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb.  o státní památkové péči), dále také oznamovací povinnost v případě 

náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).  

• Před případným kácením dřevin je potřebné požádat o vydání povolení příslušný orgán 

ochrany přírody podle § 8 uvedeného zákona a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

 

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a  

§ 122 stavebního zákona stavebník doloží: 

- výkres skutečného provedení stavby (dojde-li k drobným změnám oproti schválené PD), 

- zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a 

výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn., že bude 

zaměřena před zakrytím), vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou, 

- doklad o vodotěsnosti vodních děl (ČOV a kanalizace), 

- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou, popřípadě 

prohlášení, jak bylo s odpadem naloženo,  

- provozní řád čistící jednotky a doklad, kterým se určí zodpovědná osoba za řádný provoz 

čistící jednotky, odběru vzorků odpadní vody, 

- smlouvu o odstraňování kalů z ČOV s oprávněnou osobou, popřípadě prohlášení, jak 

bude s kaly nakládáno,  

- atesty na použité materiály, 

- vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, 

- stanoviska dotčených orgánů, města Dubá a společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ke kolaudaci 

stavby. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí, výroku I.) se účastníci vodoprávního řízení mohou odvolat do 15 dnů 

ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí),  

k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u 

vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa. 

Proti tomuto rozhodnutí, výroku č. II.) se účastníci společného řízení mohou odvolat do 15 dnů 

ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí),  

k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u 

vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.  
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Proti tomuto rozhodnutí, výroku č. III.) se účastníci společného řízení mohou odvolat do 15 dnů 

ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí),  

k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u 

vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.  

 

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho 

napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 

řízení, jež mu předcházelo.  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li 

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Případné odvolání do výroku č. I.) má odkladný účinek i pro nabytí právní moci navazujících 

částí II.) a III.) výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků 

řízení.  

 

Rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky společného 

povolení stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci  

k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. 

h) ve výši 300 Kč byl zaplacen na účet města Česká Lípa. 

 

 
Obdrží:  

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu): 

Obec Skalka u Doks, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks 

 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

Institut pohostinného přátelství z.s., Skalka u Doks č.p. 1, 472 01 Doksy  

Stanislav Novák, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šlambora, Skalka u Doks č.p. 6, 472 01  Doksy 

Ing. Olga Petráčková, Zelené údolí č.p. 1092, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Jaroslav Vokurka, Skalka u Doks č.p. 8, 472 01  Doksy 

Pavel Novotný, Pražská č.p. 625, 472 01  Doksy 

Denisa Novotná, Skalka u Doks č.p. 9, 472 01  Doksy 

Soňa Zelenková, Granátka č.p. 107, 411 15  Třebívlice 

Václav Mařík, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Hana Maříková, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Štěpánka Ouzká, Skalka u Doks č.p. 14, 472 01  Doksy 

Jiří Šlambora, Lidická č.p. 615, 472 01  Doksy 
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Stanislav Radovský, Skalka u Doks č.p. 16, 472 01  Doksy 

Jan Trpišovský, Zhořelecká č.p. 2518, 470 06  Česká Lípa 6 

Bc. Michal Janošík, Zbyny č.p. 6, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 18, 472 01  Doksy 

Miloš Trnka, Skalka u Doks č.p. 20, 472 01  Doksy 

Václav Knot, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ivana Knotová, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ladislav Maršík, Skalka u Doks č.p. 24, 472 01  Doksy 

Karol Emmel, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Jiřina Emmelová, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Milan Bláha, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Ivana Bláhová, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Vladimír Zajkr, Skalka u Doks č.p. 29, 472 01  Doksy 

Václav Resl, Skalka u Doks č.p. 30, 472 01  Doksy 

Vratislav Hanzlík, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Milena Hanzlíková, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Petr Pelc, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Miroslava Pelcová, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Jiří Pařík, Skalka u Doks č.p. 34, 472 01  Doksy 

Jitka Kosařová, Štítného č.p. 278, 394 70  Kamenice nad Lipou 

Tomáš Trajer, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Miroslava Trajerová, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Ivan Šinágl, Okna č.p. 59, 471 62  Okna 

Taťjana Zajkrová, Družstevní č.p. 744, 472 01  Doksy 

Dana Růzhová, Vašíčkova č.p. 506, 272 04  Kladno 4 

Karel Šverma, Skalka u Doks č.p. 42, 472 01  Doksy 

Monika Mlsnová, Skalka u Doks č.p. 43, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jiří Zvelebil, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Margita Zvelebilová, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Radek Němec, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Daniela Němcová, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šinágl, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Eva Šináglová, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Vladimír Procházka, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Jana Procházková, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Robert Kofroň, Skalka u Doks č.p. 56, 472 01  Doksy 

Josef Šnajdr, 5. května č.p. 33, 472 01  Doksy 

Iva Šnajdrová, Skalka u Doks č.p. 58, 472 01  Doksy 

Jaroslav Duháček, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Lenka Duháčková, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Milena Hrušková, Skalka u Doks č.e. 23, 472 01  Doksy 

Jakub Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Šimon Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. a) a b) stavebního zákona): 

Obec Skalka u Doks, Skalka u Doks č.p. 44, 472 01 Skalka u Doks 
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Účastníci společného řízení (§ 94k písm. d) stavebního zákona): 

Institut pohostinného přátelství z.s., Skalka u Doks č.p. 1, 472 01 Doksy 

Stanislav Novák, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 3, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šlambora, Skalka u Doks č.p. 6, 472 01  Doksy 

Ing. Olga Petráčková, Zelené údolí č.p. 1092, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Jaroslav Vokurka, Skalka u Doks č.p. 8, 472 01  Doksy 

Pavel Novotný, Pražská č.p. 625, 472 01  Doksy 

Denisa Novotná, Skalka u Doks č.p. 9, 472 01  Doksy 

Soňa Zelenková, Granátka č.p. 107, 411 15  Třebívlice 

Václav Mařík, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Hana Maříková, Skalka u Doks č.p. 13, 472 01  Doksy 

Štěpánka Ouzká, Skalka u Doks č.p. 14, 472 01  Doksy 

Jiří Šlambora, Lidická č.p. 615, 472 01  Doksy 

Stanislav Radovský, Skalka u Doks č.p. 16, 472 01  Doksy 

Jan Trpišovský, Zhořelecká č.p. 2518, 470 06  Česká Lípa 6 

Bc. Michal Janošík, Zbyny č.p. 6, 472 01  Doksy 

Dagmar Nováková, Skalka u Doks č.p. 18, 472 01  Doksy 

Miloš Trnka, Skalka u Doks č.p. 20, 472 01  Doksy 

Václav Knot, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ivana Knotová, Skalka u Doks č.p. 23, 472 01  Doksy 

Ladislav Maršík, Skalka u Doks č.p. 24, 472 01  Doksy 

Karol Emmel, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Jiřina Emmelová, Skalka u Doks č.p. 25, 472 01  Doksy 

Milan Bláha, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Ivana Bláhová, Jiráskova č.p. 803, 472 01  Doksy 

Vladimír Zajkr, Skalka u Doks č.p. 29, 472 01  Doksy 

Václav Resl, Skalka u Doks č.p. 30, 472 01  Doksy 

Vratislav Hanzlík, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Milena Hanzlíková, Skalka u Doks č.p. 31, 472 01  Doksy 

Petr Pelc, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Miroslava Pelcová, Skalka u Doks č.p. 32, 472 01  Doksy 

Jiří Pařík, Skalka u Doks č.p. 34, 472 01  Doksy 

Jitka Kosařová, Štítného č.p. 278, 394 70  Kamenice nad Lipou 

Tomáš Trajer, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Miroslava Trajerová, Skalka u Doks č.p. 36, 472 01  Doksy 

Ivan Šinágl, Okna č.p. 59, 471 62  Okna 

Taťjana Zajkrová, Družstevní č.p. 744, 472 01  Doksy 

Dana Růzhová, Vašíčkova č.p. 506, 272 04  Kladno 4 

Karel Šverma, Skalka u Doks č.p. 42, 472 01  Doksy 

Monika Mlsnová, Skalka u Doks č.p. 43, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Marcela Shánělová, Skalka u Doks č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jiří Zvelebil, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Margita Zvelebilová, Skalka u Doks č.p. 48, 472 01  Doksy 

Radek Němec, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Daniela Němcová, Tachov č.p. 46, 472 01  Doksy 

Jaroslav Šinágl, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 

Eva Šináglová, Skalka u Doks č.p. 53, 472 01  Doksy 
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Vladimír Procházka, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Jana Procházková, Skalka u Doks č.p. 55, 472 01  Doksy 

Robert Kofroň, Skalka u Doks č.p. 56, 472 01  Doksy 

Josef Šnajdr, 5. května č.p. 33, 472 01  Doksy 

Iva Šnajdrová, Skalka u Doks č.p. 58, 472 01  Doksy 

Jaroslav Duháček, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Lenka Duháčková, Skalka u Doks č.p. 59, 472 01  Doksy 

Milena Hrušková, Skalka u Doks č.e. 23, 472 01  Doksy 

Jakub Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Šimon Černý, Budovcova č.p. 1147/82, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 

 

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. e) stavebního zákona): 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 5/1, 5/4, 7, 8/1, 10, 12, 16, 17/1, 17/3, 18, 20/1, 22, 32/1, 32/2, 32/4, 34/2, 35, 39, 40, 43, 

45, 56/1, 57/1, 62/9, 76/11, 76/12, 86, 93/1, 93/3, 97, 98, 110, 112, 113, 118/2, 120, 127, 128, 

129, 130/1, 131, 132, 138/1, 138/5, 139/1, 139/2, 141, 143, 147/1, 147/2, 150/1, 150/6, 150/7, 

150/8, 156, 172, 174, 175, 185/2, 186, 187/1, 204/1, 204/10, 204/11, 204/13, 235/3, 235/16, 

237/4, 237/6, 266/1, 272/1, 619/1, 620, 623/6, 634/1, 634/3, 637/3, 704, 719, 868, 869, 893 vše  

v katastrálním území Skalka u Doks, obec Skalka u Doks 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Skalka u Doks č.p. 39, č.p. 35, č.p. 38, č.p. 41, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 10, č.p. 17 a č.p. 26 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Rývorová 

referent vodoprávního úřadu 

 

 

Dotčené správní orgány: 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí,  

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad – úsek památkové péče,  

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – orgán územního plánování,  

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 

 

Na vědomí: 

Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí,  

sídlo: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy 
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Tento dokument se účastníkům řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona doručuje veřejnou

vyhláškou, na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Skalka u Doks a musí být

vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

na internetové adrese www.mucl.cz  a www.ouskalka.cz,  15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: ....................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona

č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

....................       ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                     Razítko:

21.04.2020 07.05.2020

http://www.mucl.cz/
http://www.mucl.cz/
http://www.ouskalka.cz/
Prochazkova
Nové razítko

Prochazkova
Nové razítko
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