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Žadatel předložil návrh na změnu koncepce ve smyslu individuální likvidace odpadních vod namísto centrálního řešení s odvedením odpadních vod na stávající čistírnu v Klášterci nad Ohří.  Uvedený návrh je však v rozporu s 

Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, konkrétně s listem opatření "Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů", protože využití jednotlivých žump a domovních ČOV je u 

soustředěné zástavby nepřípustné a i u rozptýlené zástavby jde o dočasné řešení do vybudování odpovídajícího kanalizačního systému s centrální ČOV; využití domovních ČOV je možné jen pro ojedinělou zástavbu 

samostatných RD a nikoli jako systémové řešení odkanalizování obcí; pro menší nové obytné celky (soustředěná výstavba dvou a více RD) je využití jednotlivých domovních ČOV nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou 

kanalizaci, případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit jednou ČOV pro obytný celek. Žadatel jako doklad k žádosti doložil stanovisko státního podniku Povodí Ohře, které je nesouhlasné s odkazem na uvedený rozpor 

s "Plány povodí". Krajský úřad Ústeckého kraje na žádost obdržel k navržené aktualizaci PRVKÚK nesouhlasné stanovisko Ministerstva zemědělství ČR, které nejenže odkazuje na stanovisko Povodí Ohře, statní podnik, ale 

poukazuje i na skutečnost, že navržený způsob likvidace odpadních vod nezaručuje trvalé řešení likvidace a čištění odpadních vod v městské části Klášterce nad Ohří. Navrženou aktualizaci PRVKÚK z uvedených důvodů není 

možné schválit ZÚK.

Ne

Změna popisu stávajícího stavu:

Změna popisu výhledového stavu:

Závěr: 

bod 17.21 příloha 1

Stávající stav - popis v kartě : 
V Rašovicích není vybudována soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 50% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 40% s odvozem na pole a 10% do MČOV.

V části obce je vybudovaná dešťová kanalizace. Ostatní dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo vodoteče - Ohře.

Výhled -  popis v kartě:

Pro obec Rašovice byl v roce 1994 vypracován projekt „Rašovice - vodovod a kanalizace“, který řeší odvedení splaškových odpadních vod do podzemní čerpací stanice (2,5 l/s) s akumulací 5 m3 na břehu Ohře a výtlačným 

řadem dále do městské ČOV v Klášterci n.O. Rozvod kanalizace v obci potrubím DN 300 v délce 974 m, výtlak na ČOV potrubím DN 80 v délce 583 m. Realizace projektu, který závisí na finančních prostředcích, umožní rozvoj 

obce minimálně na trojnásobek současného stavu. 

Stávající zástavba a nové záměry v zastavěném území i zastavitelných plochách budou odpadní vody likvidovat individuálně.
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