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Závěr: Předkládaná koncepce řeší výstavbu nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem v obci Vinařice s následným odvodem splaškových vod na ČOV Divice o patřičné kapacitě. Důvodem výstavby kanalizace je, že obec 

Vinařice nemá doposud vybudovanou kanalizační síť a splaškové vody jsou stále likvidovány individuálně pomocí bezodtokových jímek, které jsou vyváženy na ČOV Louny nebo jsou likvidovány pomocí septiků, které jsou následně 

zaústěny do dešťové kanalizace. S ohledem na stávající likvidaci splaškových odpadních vod, kdy přes 95 % obyvatel vypouští odpadní vody přes původní septiky pomocí dešťové kanalizace do vodoteče a zbývající část vypouští 

splaškové vody přes původní septiky do vodoteče nebo je zasakují, je řešení likvidace odpadních vod legislativně nevyhovující. Obec Vinařice přistoupila na výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Vinařice a obci Divice z provozních 

a investičních důvodů, přičemž navrhovaná kapacita stávající ČOV již není dostačující. Předpokládaná celková délka kanalizace v obci Vinařice je plánována na cca 3,3 km a bude zhotovena z trub o průměrech DN 90 (1,7 km), DN 110 

(0,6 km) a DN 125 (1,0 km). Součástí výstavby kanalizační sítě bude výstavba 80 ks domovních čerpacích jednotek. Celkové finanční náklady na výstavbu tlakové kanalizace dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 vycházejí na 20 

940 tis. Kč a náklady na 1 TBO 132 tis. Kč. S navrhovanou aktualizací souhlasí správce povodí, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, vodoprávní úřad Městského úřadu Louny i úřad územního plánování Městského úřadu Louny. 

Mnisterstvo zemědělství vydalo v roce 2009 své stanovisko k předchozí aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, ve kterém k ní nemělo zásadní připomínky, s nově navrženou aktualizací však bez bližšího odůvodnění nesouhlasí. 

Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje výši stočného po dokončení záměru na 50,96 Kč za kubický metr. S ohledem na předložené podklady ke změně a současný stav likvidace odpadních vod v obci Vinařice, řešenou změnu 

PRVKÚK, spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace s odvodem odpadních vod na ČOV Divice, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, doporučuje schválit navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK, v části odvedení a čištění 

odpadních vod z obce Vinařice. 
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Stávající znění PRVKÚK: 

V obci Vinařice není vybudována kanalizace. 95,5% obyvatel odvádí odpadní vodu přes septiky a dešťovou kanalizaci do vodoteče, od 2,5% trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do 

kanalizace a od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním. Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

V obci Vinařice, včetně místní části Divice je navržen provozně samostatný celek, který spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem v celkové délce cca 5,242 km, z toho je obci Vinařice navržena potlaková 

kanalizace o celkové délce cca 3,310 km, včetně propoje mezi obcemi. Kanalizace bude zaústěna do nově vybudované ČOV 400EO, která se nachází v obci Divice.
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PRVKÚK

Změna výhledového stavu:

V obci Vinařice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci z plastového potrubí DN 80 v délce 2471 m se 48 domovními tlakovými čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 150 EO.
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