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tis. Kč 2010 2015 2020 2010 2015 (tis.Kč/1 TBO) tis. Kč tis. Kč

2 Děčín Děčín Malšovice 0032.01 Malšovice
Obec 

Malšovice
2,46

Obec 

Malšovice

Žádost ze 

dne 

14.5.2020

2021-2022
změna velikosti 

ČOV
427 464 581 0 0 4,23 34,14 58,75

Změna popisu výhledového stavu:

Závěr: 

Stávající stav - popis v kartě : 

V horní části obce je vybudována splašková kanalizace DN300, která je zakončena ČOV s kapacitou 350 EO. Tato část kanalizace je v celé délce gravitační a pokrývá úsek obce od návsi směr Javory, dále náves obce a část 

od návsi směr Choratice – 17 %. V současnosti probíhá napojování občanů na tuto část splaškové kanalizace. Majitelem kanalizace je Obec Mašovice. Splaškové vody ze zbylé části obce jsou odváděny do septiků s 

přepadem do místní vodoteče - 63 %, 12 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 8 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do místních potoků (část potoka zatrubněna) a prostřednictvím Račího potoka do Labe. Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 

500-0,8 km, v majetku obce.

Výhled -  popis v kartě:

V obci je navržena dostavba gravitační kanalizace DN 300 v délce do 2,5 km. Kvůli postavení ČOV v protisvahu je nutno část kanalizace dostavět jako tlakovou. Tlaková kanalizace je plánována DN 100 v délce 0,8 km a DN 

80 v délce 0,15 km. Dále je v plánu výstavba dvou čerpacích stanic o výkonu 8 l/s a 4,8 l/s. S ohledem na nárůst počtu trvale bydlících obyvatel se plánuje zkapacitnění ČOV na 585 EO. Realizace výstavby je plánována v 

letech 2016-2020.

V obci je navržena dostavba kombinované splaškové kanalizace (gravitace + výtlaky) v celkové délce 3,4 km.  S ohledem na nárůst počtu trvale žijících obyvatel se plánuje intenzifikace ČOV na kapacitu 820 EO. Realizace 

výstavby je plánována v letech 2021 - 2022.

Navržená aktualizace řeší změnu velikosti centrální ČOV Malšovice, která je odůvodněna zvýšením počtu trvale žijících obyvatel. Původní popis návrhového stavu počítal s velikostí ČOV 585EO, která je však vzhledem k 

nárůstu počtu trvale žijících obyvatel nedostatečná. Žadatel jako doklad k žádosti doložil stavební povolení z roku 2014 na stavbu, kde již byla velikost ČOV 820 EO povolena, jeho platnost však skončila, protože nebyla v 

termínu prodloužena.  Žadatel zahájil proces vydání nového stavebního povolení. K datu podání žádosti o změnu PRVKÚK bylo již vydáno nové územní rozhodnutí na stavbu Malšovice - Kanalizace a ČOV II. etapa.  

Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navržené změně je, že k záměru nemá připomínky.  Navrženou změnu PRVKÚK doporučuje odbor ZPZ ZÚK ke schválení.
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