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Poznámka: 
Následující dokumenty jsou uloženy mimo soubor Provozního řádu u provozovatele Slavos 

Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný: 
 

 Projektová dokumentace skutečného provedení, kterou provozovatel převzal do své 
správy od vlastníka 

 Dokumentace jednotlivých strojů, přístrojů a ostatních zařízení 

 Podrobné mapové podklady v rozsahu, potřebném k obsluze a údržbě vodního díla 
(součástí Geografického informačního systému (GIS) provozovatele Slavos Slaný, 
s.r.o.) 
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Seznam používaných zkratek: 
 
VSOSO Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti 
ŽP  Životního prostředí  
KHS  Krajská hygienická stanice 
ČS  Čerpací stanice 
VDJ  Vodojem 
ÚV  Úpravna vody 
VD  Vodní dílo 
NaClO  Chlornan sodný 
KMnO4  Manganistan draselný 
VT  Vodní tok 
ONV  Okresní národní výbor 
OP  Ochranné pásmo 
PHO  Pásmo hygienické ochrany 
ZV  Zemní vodojem 
VV  Věžový vodojem 
AN  Akumulační nádrž 
HGR  Hydrogeologický rajon 
OŽP  Odbor životního prostředí 
AT Stanice Automatická tlaková stanice 
KSKM  Kladno, Slaný, Kralupy, Mělník 
PCO  Pult centralizované ochrany 
ČSN  Chráněné označení Českých technických norem 
OM  Odběrové místo 
OOVZ  Orgány ochrany veřejného zdraví 
KR  Krácený rozbor 
ÚR  Úplný rozbor 
TMO  Trvalé místo odběru 
NMO  Náhodné místo odběru 
SVAS  Středočeské vodárny a.s. 
ČIA  Český institut pro akreditaci 
ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 
MZ  Ministerstvo zemědělství 
PK  Program kontrol 
PŘ  Provozní řád 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO  Požární ochrana 
GIS  Geografický informační systém 
 
 



Provozní řád VD Vodovody Slánské oblasti 

 

Slavos Slaný s.r.o.  
 

 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
VODNÍHO DÍLA 

VODOVODY VSOSO 
 
 
 
 

A. TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 



Provozní řád VD Vodovody Slánské oblasti 

 

Slavos Slaný s.r.o.  
 

Obsah textové části Provozního řádu 
 

1 Údaje o identifikaci ............................................................................................. 1 

1.1 Identifikace vlastníka (uživatele) .............................................................................. 1 

1.2 Identifikace provozovatele vodovodu ....................................................................... 1 

1.3 Identifikace osoby odpovědné za provoz vodního díla ............................................. 1 

1.4 Údaje o územně příslušném vodoprávním úřadu ..................................................... 2 

1.5 Identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu a osoby 
pověřené k provádění technické revize vodního díla ................................................ 2 

2 Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související .............................. 2 

2.1 Název, umístění a stručný popis vodního díla, základní technické údaje ................. 2 

2.2 Údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, kolaudační 
souhlasy .................................................................................................................24 

2.3 Kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu ...........................................36 

3 Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého 
provozu ............................................................................................................. 36 

3.1 Kvalita surové vody .................................................................................................36 

3.2 Provozní údaje a ukazatele .....................................................................................37 

4 Pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a 
zařízení .............................................................................................................. 38 

4.1 Pokyny pro provoz a údržbu ...................................................................................38 

4.2 Určení období pro provádění revizí a údržby ..........................................................44 

4.3 Způsob a četnost provádění kontrolních měření .....................................................46 

5 Pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období .............................. 48 

6 Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích ........................... 48 

7 Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení ................................... 52 

8 Zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla  
 .............................................................................................................................54 

9 Pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími 
předpisy ............................................................................................................ 54 

10 Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření ......... 55 

11 Další údaje ........................................................................................................ 56 

11.1 Údaje o době platnosti provozního řádu vodního díla .............................................56 

11.2 Údaje o provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při 
změně podmínek provozu vodního díla ..................................................................56 

11.3 Údaje o vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a 
údržby .....................................................................................................................56 

11.4 Údaje o souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů ......................57 

11.5 Údaje o přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků ..............................58 

 



Provozní řád VD Vodovody Slánské oblasti 

 

Slavos Slaný s.r.o. strana 1 
 

 

1 Údaje o identifikaci 
 

1.1 Identifikace vlastníka (uživatele) 
 
Vlastník:  Město Slaný 
  Velvarská 136/1 
  274 01 Slaný 
  IČ: 00234877 
  statutární zástupce: Mgr. Martin Hrabánek, starosta 
 
Podíl na provozu a údržbě vodního díla (obchodní podíl): 75 % 
 
 
Vlastník:  Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí 
  Politických vězňů 1523 
  274 01 Slaný 
  IČ: 48707996 
  statutární zástupce: Ing. František Náprstek, předseda sdružení 
 
Podíl na provozu a údržbě vodního díla (obchodní podíl): 25 % 
 
 
Vlastník:  Obce: Beřovice, Dřínov, Hobšovice, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Královice, 

Knovíz, Libovice, Líský, Páleč, Podlešín, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Slaný, 
Studeněves, Šlapanice, Tuřany, Zvoleněves, Želenice, Žižice 

 
 

1.2 Identifikace provozovatele vodovodu 
 
Provozovatel vodovodu:  Slavos Slaný, s.r.o. 
    Politických vězňů 1523 
    274 01 Slaný 
    IČ: 07506554 
 
statutární orgán: Ing. Irena Vernerová, jednatelka 
telefon: 737 249 526 
e-mail: irena.vernerova@slavosslany.cz  
 
Podíl na provozu a údržbě vodního díla: 100 % 
 
 

1.3 Identifikace osoby odpovědné za provoz vodního díla 
 
Provozovatel vodovodu:  Slavos Slaný, s.r.o. 
    Politických vězňů 1523 
    274 01 Slaný 
    IČ: 07506554 
 
Bc. Tomáš Klapka, provozní ředitel, vedoucí střediska Na Hájích 
telefon: 602 546 141 
e-mail: tomas.klapka@slavosslany.cz  
 

mailto:irena.vernerova@slavosslany.cz
mailto:tomas.klapka@slavosslany.cz
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Ing. František Náprstek, odborný poradce pro oblast pitné vody, předseda DSO VSOSO 
telefon: 606 654 362 
e-mail: fnaprstek@seznam.cz  
 

1.4 Údaje o územně příslušném vodoprávním úřadu 
 
Vodoprávní úřad: Městský úřad Slaný – odbor životního prostředí 
   Masarykovo náměstí 160 

274 01 Slaný 
 

1.5 Identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního 
dohledu a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla 

 
Vodní dílo nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., 
ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb. 
 
Není vyžadována osoba, pověřená k provádění technické revize vodního díla ohlášeného 
podle § 15a vodního zákona. 
 
 

2 Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související 
 

2.1 Název, umístění a stručný popis vodního díla, základní technické údaje 
 

Studeněves ÚV (úpravna vody) 
typ: stavba pro úpravu vody s technologií pro úpravu 

vody 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Studeněves, k.ú.: Studeněves [758311] 
názvy katastrálních území: Bakov, Byseň, Drchkov, Dřínov u Zlonic, Královice 

u Zlonic, Hobšovice, Skůry, Jedomělice, Libovice 
u Slaného, Přelíc, Řisuty u Slaného, Slaný, 
Otruby, Blahotice, Kvíc, Studeněves, Trpoměchy, 
Zlonice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov, Žižice 

kódy katastrálních území: 603198, 616605, 633054, 633062, 633071, 
640204, 640221, 658103, 683477, 734551, 
745782, 749362, 749508, 749516, 749532, 
758311, 768812, 793337, 797511, 797529, 
797545, 797553, 797561 

příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
název odběru podzemní vody:  Studeněves ÚV 
kategorie surové podzemní vody:  A3 
typ úpravy: jednostupňová úprava (sedimentace, filtrace, 

chemická dezinfekce, biologická filtrace, 
odželezňování, odmanganování, chlornan sodný, 
manganistan draselný 

zpracování kalu:    gravitační 
odvodnění kalu:    kalové pole 
projektovaná kapacita:   28,000 l/s 
využitá kapacita zdrojů:   0,000 l/s 
voda vyrobená podzemní:   472 136 m3 
voda technologická:    12,737 m3 

mailto:fnaprstek@seznam.cz
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spotřeba elektrické energie:   475,814 MWh 
spotřeba energie:    1,008 kWh/m3 
technologická voda z vody vyrobené: 2,70 % 
vodoprávní úřad:    Slaný (2124) 
 
Charakteristika vodního zdroje 

Zdrojem surové vody pro úpravu na vodu pitnou na úpravně vody Studeněves jsou dva jímací 
objekty, a to hydrogeologický jímací vrt ST-A tzv. Krkavčí a zděná studna v budově úpravny 
vody. 

Jímací vrt ST-A byl vyhlouben na pravém břehu Červeného potoka, asi 350 m JV od zástavby 
obce Studeněves, jižně od rybníka K mlýnu, na parcele 135/13 k.ú. 758311 Studeněves. 
Jímací objekt leží vně intravilánu obce. Vrt ST-A byl vyhlouben v roce 1976 do hloubky 100 m 
od úrovně okolního terénu. Hloubení bylo zahájeno vrtným profilem 975 mm a ukončeno 
profilem 490 mm. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 2,20 m a ustálena v 
hloubce 3,40 m od úrovně okolního terénu. Průměrný povolený odběr z vrtu je 10 l.s-1 
maximálně 15 l.s-1. Nad vrtem byla vybudována čerpací stanice. Za účelem vodohospodářské 
ochrany jímadla byla vyhlášena ochranná pásma 1. a 2. stupně, která zajišťují dostatečnou 
vodohospodářskou ochranu jímadla a exploatovaného zdroje. 

Zděná jímací studna byla vyhloubena za účelem zásobování cukrovaru, teprve v roce 1934 
bylo rozhodnuto o jejím vodárenském využití. V současnosti se jímadlo nalézá ve strojovně 
úpravny vody. Studna byla nejprve vyhloubena do hloubky 17,6 m od úrovně okolního terénu 
a v roce 1937 prohloubena jímacím vrtem o cca 25 m do konečné hloubky 42 m od úrovně 
terénu. Hloubení vrtu bylo provedeno profilem 500 mm, vystrojení je provedeno ocelí DN 300 
mm. Napjatá hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 19,40 m a 23,00. Průměrný 
povolený odběr z vrtu je 8 l/s maximálně 13 l/s. 

S ohledem na vysoký obsah síranů v podzemní vodě jímadel zásobujících úpravnu vody byl v 
roce 2011 realizován propojovací řad s pitnou vodou z úpravny vody Klíčava s nízkým 
obsahem síranů s výtlačným potrubím z Krkavčího vrtu na úpravnu vody. Ředěním v 
požadovaném poměru pak lze dosáhnout vyhovující jakosti vody i v ukazateli sírany. 
 
Ochranná pásma 

Pro toto prameniště byla vyhlášena ochranná pásma I. stupně a II. stupně rozhodnutím 
vodohospodářského orgánu: 

Jímací vrt ST-A: ONV-OVLHZ Kladno 1593/84/L.Vod.235 ze dne 28. 9. 1984 

Jímací vrt je situován na oploceném, uzamykatelném pozemku (OP I. stupně) a je uzamčen 
proti vniknutí nepovolaných osob. Pozemky jsou udržovány v řádném stavu a nejsou zde 
prováděny žádné práce, které přímo nesouvisí s pracemi vodohospodářského rázu. Kontrola 
jímacích objektů se provádí pravidelně pochůzkou. Ochranné pásmo II. stupně bylo vyhlášeno 
pouze vnitřní. 

Jímací vrt Studna v budově úpravny: ONV-OVLHZ Kladno 1593/84/K.Vod.235 ze dne 
28. 9. 1984 

Jímací vrt - studna je situována v budově úpravny, ta je chráněna proti vniknutí nepovolaných 
osob trvalou obsluhou. Pozemky v areálu a malá část mimo areál jsou udržovány v řádném 
stavu a nejsou zde prováděny žádné práce, které přímo nesouvisí s pracemi 
vodohospodářského rázu. Kontrola jímacího objektů se provádí pravidelně při kontrole 
provozu ÚV Studeněves. 

Ochranné pásma I. stupně a II. stupně vnitřní jsou shodná, vnější OP nebylo stanoveno. 
 
Režim ochranných pásem 

Vstup do OP I. stupně je povolen pouze provozovateli vodovodu nebo osobám jím určeným. 
Ochranná pásma I. a II. stupně jsou označena tabulkami.  
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PHO I. stupně: plochy pásem udržovat zatravněné a pouze omezeně hnojit kombinovanými 
hnojivy s pomalu se rozpouštějícími hnojivy (granulované formy do 30 kg/ha). 

PHO II. stupně: minimalizace úniku agrochemikálií, vyloučení použití zvlášť škodlivých 
pesticidních přípravků. Zákaz vyvážení fekálií, obsahu jímek na vyvážení i jiných tekutých 
odpadů 
 

Kvíček ČS (čerpací stanice) 
typ: stavba pro úpravu vody bez technologie úpravy 

vody (pouze dezinfekce) 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Slaný, k.ú.: Kvíc [749532] 
názvy katastrálních území: Bakov, Drchkov, Dřínov u Zlonic, Královice u 

Zlonic, Přelíc, Slaný, Otruby, Blahotice, Kvíc, 
Trpoměchy, Zlonice 

kódy katastrálních území: 603198, 633054, 633062, 633071, 734551, 
749362, 749508, 749516, 749532, 768812, 
793337 

příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
název odběru podzemní vody:  Kvíček ČS 
typ úpravy:     bez úpravy pouze dezinfekce (chlornan sodný) 
zpracování kalu:    žádné 
odvodnění kalu:    žádné 
projektovaná kapacita:   25,800 l/s 
využitá kapacita zdrojů:   6,500 l/s 
voda vyrobená podzemní:   63 434 m3 
voda technologická:    0,000 m3 
spotřeba elektrické energie:   23,777 MWh 
spotřeba energie:    0,375 kWh/m3 
technologická voda z vody vyrobené: 0,00 % 
vodoprávní úřad:    Slaný (2124) 
 
Charakteristika vodního zdroje 

Podrobnější údaje o geologické skladbě podloží jímacího území pocházejí z 
hydrogeologického průzkumu provedeného v roce 1968 (Vodní zdroje Praha). Průzkumné vrty 
VH-1 až VH-3 zastihly kvartérní fluviální sedimenty Štermberského potoka jílovito-písčitého 
charakteru k bázi s hrubozrnnými štěrky s jílovitým tmelem v celkové mocnosti 10 – 11 m, 
které nasedaly na permokarbonské pískovce a lupky. 

Podzemní voda je v zájmové lokalitě jímána z pásma průlinově propustných kvartérních 
sedimentů Štermberského potoka. Mocnost zvodnění freatického kolektoru se pohybuje v řádu 
jednotek m v celém rozsahu kvartérního souvrství s průměrnou hodnotou transmisivity asi 
10-4 - 10-3 m2.s-1 a využitelnými vydatnostmi jímadel v řádu jednotek l.s-1.  

Vrt S-2 zasahuje do permokarbonských hornin. Obecně lze předpokládat, že podzemní voda 
je jímána spíše z kvartérních sedimentů než z pásma průlinově a puklinově propustných 
permokarbonských hornin střídajících větší počet vrstvových kolektorů a izolátorů.  

V údolní nivě podél Štermberského potoka byly postupně vybudovány jímací objekty S 1 až 
S 4. Jedná se o dva vrty (S1 a S2) a dvě zděné studny (S3 a S4). 

Průměrná vydatnost prameniště je cca 4,5 l/s s maximem do 6,5 l/s. Případný výpadek 
prameniště lze nahradit jinými zdroji. V současné době se využívají pouze studny s ohledem 
na nižší obsah železa oproti vrtům. Voda se čerpá na PS surové vody Všehlušická a následně 
do areálu Háje (ZV Slaný – Háje „650“), kde je voda dezinfikována chlornanem sodným. 
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Ochranná pásma 

Pro toto prameniště byla vyhlášena ochranná pásma I. stupně a II. stupně vnitřní rozhodnutím 
vodohospodářského orgánu: 

ONV-OVLHZ Kladno 1593/84/I.Vod.235 ze dne 28. 9. 1984 

Jímací vrty a studny jsou situovány na oploceném, uzamykatelném pozemku (OP I. stupně), 
který je zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Pozemky jsou udržovány v řádném 
stavu a nejsou zde prováděny žádné práce, které přímo nesouvisí s pracemi 
vodohospodářského rázu. Kontrola jímacích objektů se provádí pravidelně pochůzkou. 

 
Režim ochranných pásem 

Vstup do OP I. stupně je povolen pouze provozovateli vodovodu nebo osobám jím určeným. 
Ochranná pásma I. a II. stupně jsou označena tabulkami. 

PHO I. stupně: plochy pásem udržovat zatravněné a pouze omezeně hnojit kombinovanými 
hnojivy s pomalu se rozpouštějícími hnojivy (granulované formy do 30 kg/ha). 

PHO II. stupně: minimalizace úniku agrochemikálií, vyloučení použití zvlášť škodlivých 
pesticidních přípravků. Zákaz vyvážení fekálií, obsahu jímek na vyvážení i jiných tekutých 
odpadů 
 
 

Rozvodné vodovodní sítě 
 
Beřovice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Beřovice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Beřovice [603201] 
názvy katastrálních území:   Beřovice, Dolín 
kódy katastrálních území:   603201, 628506 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Dolín 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   268 
připojení obyvatelé:    227 
celkové délka:     3,465 km 
délka do DN100:    3,465 km 
délka plastového potrubí:   3,465 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   105 / 105 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 66 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Beřovice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Bakov [603198] 
názvy katastrálních území:   Bakov 
kódy katastrálních území:   603198 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
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připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   106 
připojení obyvatelé:    106 
celkové délka:     1,837 km 
délka do DN100:    1,837 km 
délka plastového potrubí:   1,837 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   41 / 41 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 58 
 
Dřínov u Zlonic 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Dřínov [633062] 
názvy katastrálních území:   Drchkov, Dřínov u Zlonic 
kódy katastrálních území:   633054, 633062 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   160 
připojení obyvatelé:    160 
celkové délka:     1,563 km 
délka do DN100:    1,563 km 
délka plastového potrubí:   1,563 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   63 / 63 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 102 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Dřínov 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Dřínov [633062] 
názvy katastrálních území:   Dřínov u Zlonic 
kódy katastrálních území:   633062 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   106 
připojení obyvatelé:    106 
celkové délka:     1,033 km 
délka do DN100:    1,033 km 
délka plastového potrubí:   1,033 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   41 / 41 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 103 
 
Hobšovice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Hobšovice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
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lokalizace:     obec Hobšovice [640204] 
názvy katastrálních území:   Hobšovice, Skůry, Luníkov 
kódy katastrálních území:   640204, 640221, 797529 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Luníkov 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   372 
připojení obyvatelé:    372 
celkové délka:     7,085 km 
délka do DN100:    4,714 km 
délka DN101 - DN300   2,371 km 
délka plastového potrubí:   7,085 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   104 / 104 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 53 
 
Jarpice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Jarpice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Jarpice [657646] 
názvy katastrálních území:   Jarpice 
kódy katastrálních území:   657646 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Šlapanice přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   299 
připojení obyvatelé:    299 
celkové délka:     0,679 km 
délka do DN100:    0,679 km 
délka plastového potrubí:   7,085 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   98 / 98 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 440 
 
Jedomělice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Jedomělice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Jedomělice [658103] 
názvy katastrálních území:   Jedomělice 
kódy katastrálních území:   658103 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Jedomělice přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   390 
připojení obyvatelé:    390 
celkové délka:     3,506 km 
délka do DN100:    3,506 km 
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délka plastového potrubí:   3,506 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   118 / 118 
počet ČS:     1 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 111 
 
Jemníky 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Jemníky 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Jemníky [658243] 
názvy katastrálních území:   Jemníky 
kódy katastrálních území:   658243 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Theodor ZV – Okrouhlík ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   282 
připojení obyvatelé:    268 
celkové délka:     1,993 km 
délka do DN100:    1,993 km 
délka plastového potrubí:   1,993 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   94 / 94 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 134 
 
Královice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Královice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Královice [633071] 
názvy katastrálních území:   Královice u Zlonic 
kódy katastrálních území:   633071 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   223 
připojení obyvatelé:    219 
celkové délka:     1,353 km 
délka do DN100:    1,353 km 
délka plastového potrubí:   1,353 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   90 / 90 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 162 
 
Knovíz 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Knovíz 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Knovíz [667188] 
názvy katastrálních území:   Knovíz 
kódy katastrálních území:   667188 
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příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Zvoleněves přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   561 
připojení obyvatelé:    561 
celkové délka:     4,574 km 
délka do DN100:    4,569 km 
délka DN101 – DN300:   0,005 km 
délka plastového potrubí:   4,574 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   194 / 194 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 123 
 
Libovice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Libovice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Libovice [683477] 
názvy katastrálních území:   Libovice 
kódy katastrálních území:   683477 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Studeněves UV – Tuřany VV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves UV 
trvale bydlící obyvatelé:   374 
připojení obyvatelé:    374 
celkové délka:     3,532 km 
délka do DN100:    3,532 km 
délka kovového potrubí:   1,623 km 
délka plastového potrubí:   1,909 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   118 / 118 
počet ČS:     1 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 106 
 
Líský 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Líský 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Líský [684911] 
názvy katastrálních území:   Líský 
kódy katastrálních území:   684911 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
název skupinového vodovod:  Líský přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves UV 
trvale bydlící obyvatelé:   113 
připojení obyvatelé:    113 
celkové délka:     2,087 km 
délka do DN100:    2,087 km 
délka plastového potrubí:   2,087 km 
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počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   65 / 65 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 54 
 
Páleč 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Páleč 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Páleč [717389] 
názvy katastrálních území:   Páleč u Zlonic, Vyšínek 
kódy katastrálních území:   717398, 793329 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   215 
připojení obyvatelé:    178 
celkové délka:     3,694 km 
délka do DN100:    3,694 km 
délka plastového potrubí:   3,694 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 20 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   90 / 90 
počet ČS:     1 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 48 
 
Podlešín 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Podlešín 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Podlešín [723983] 
názvy katastrálních území:   Podlešín 
kódy katastrálních území:   723983 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Zvoleněves přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   297 
připojení obyvatelé:    297 
celkové délka:     3,569 km 
délka do DN100:    3,569 km 
délka plastového potrubí:   3,569 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   65 / 65 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 83 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Podlešín [723983] 
názvy katastrálních území:   Podlešín 
kódy katastrálních území:   723983 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
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voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Zvoleněves přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   29 
připojení obyvatelé:    29 
celkové délka:     0,350 km 
délka do DN100:    0,350 km 
délka plastového potrubí:   0,350 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   6 / 6 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 83 
 
Pozdeň 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Pozdeň 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Pozdeň [726869] 
názvy katastrálních území:   Pozdeň, Hřešice 
kódy katastrálních území:   726869, 648965 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
název skupinového vodovod:  Pozdeň přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   460 
připojení obyvatelé:    263 
celkové délka:     5,832 km 
délka do DN100:    5,104 km 
délka DN101 – DN300:   0,728 km 
délka plastového potrubí:   5,832 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   55 / 55 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 45 
 
Přelíc 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Přelíc 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Přelíc [734551] 
názvy katastrálních území:   Přelíc 
kódy katastrálních území:   734551 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Slaný 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   398 
připojení obyvatelé:    370 
celkové délka:     4,689 km 
délka do DN100:    2,970 km 
délka DN101 – DN300:   1,719 km 
délka plastového potrubí:   4,689 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   141 / 141 
počet ČS:     1 
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počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 79 
 
Řisuty 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Řisuty 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Řisuty [745782] 
názvy katastrálních území:   Řisuty u Slaného 
kódy katastrálních území:   745782 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Studeněves 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   339 
připojení obyvatelé:    339 
celkové délka:     4,190 km 
délka do DN100:    1,763 km 
délka DN101 – DN300:   2,427 km 
délka plastového potrubí:   4,190 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   138 / 138 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 81 
 
Slaný 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Slaný [749362] 
názvy katastrálních území:   Slaný, Kvíc 
kódy katastrálních území:   749362, 749532 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Slaný přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   13640 
připojení obyvatelé:    13385 
celkové délka:     58,678 km 
délka do DN100:    31,559 km 
délka DN101 – DN300:   26,859 km 
délka DN301 – DN 500:   0,260 km 
délka kovového potrubí:   50,179 km 
délka plastového potrubí:   8,499 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 650 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   2315 / 2315 
počet ČS:     2 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 228 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Dolín [628506] 
názvy katastrálních území:   Dolín, Slaný 
kódy katastrálních území:   628506, 749362 
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příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Slaný 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   717 
připojení obyvatelé:    687 
celkové délka:     5,814 km 
délka do DN100:    3,257 km 
délka DN101 – DN300:   2,557 km 
délka plastového potrubí:   5,813 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   157 / 157 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 118 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Želevčice [628506] 
názvy katastrálních území:   Dolín 
kódy katastrálních území:   628506 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Dolín 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   224 
připojení obyvatelé:    213 
celkové délka:     1,753 km 
délka do DN100:    1,244 km 
délka DN101 – DN300:   0,509 km 
délka kovového potrubí:   0,336 km 
délka plastového potrubí:   1,418 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   52 / 52 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 122 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Otruby [749508] 
názvy katastrálních území:   Otruby 
kódy katastrálních území:   749508 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   256 
připojení obyvatelé:    256 
celkové délka:     2,448 km 
délka do DN100:    2,448 km 
délka kovového potrubí:   0,923 km 
délka plastového potrubí:   1,525 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
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počet přípojek/vodoměrů:   22 / 22 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 105 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Blahotice [749516] 
názvy katastrálních území:   Slaný, Blahotice 
kódy katastrálních území:   749362, 749516 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Slaný 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   100 
připojení obyvatelé:    77 
celkové délka:     0,682 km 
délka do DN100:    0,682 km 
délka plastového potrubí:   0,682 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   4 / 4 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 113 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Trpoměchy [768812] 
názvy katastrálních území:   Trpoměchy 
kódy katastrálních území:   768812 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   265 
připojení obyvatelé:    234 
celkové délka:     0,919 km 
délka do DN100:    0,710 km 
délka DN101 – DN300:   0,209 km 
délka kovového potrubí:   0,209 km 
délka plastového potrubí:   0,710 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   34 / 34 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 255 
 
Studeněves 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Studeněves 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Studeněves [758311] 
názvy katastrálních území:   Řisuty u Slaného, Studeněves 
kódy katastrálních území:   745782, 758311 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
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název skupinového vodovod:  Studeněves ÚV – Tuřany VV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   478 
připojení obyvatelé:    478 
celkové délka:     3,903 km 
délka do DN100:    3,903 km 
délka kovového potrubí:   3,380 km 
délka plastového potrubí:   0,523 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   167 / 167 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 122 
 
Šlapanice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Šlapanice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Šlapanice [762784] 
názvy katastrálních území:   Jarpice, Šlapanice v Čechách 
kódy katastrálních území:   657646, 762784 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Šlapanice přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   183 
připojení obyvatelé:    183 
celkové délka:     2,620 km 
délka do DN100:    2,620 km 
délka plastového potrubí:   2,620 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   60 / 60 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 70 
 
Tuřany 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Tuřany 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Tuřany [616605] 
názvy katastrálních území:   Byseň 
kódy katastrálních území:   616605 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Háje VV – Zlonice ZV 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   515 
připojení obyvatelé:    494 
celkové délka:     4,475 km 
délka do DN100:    3,482 km 
délka DN101 – DN300:   0,093 km 
délka kovového potrubí:   2,099 km 
délka plastového potrubí:   2,376 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   202 / 202 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 110 
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typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Tuřany 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Byseň [616605] 
názvy katastrálních území:   Byseň 
kódy katastrálních území:   616605 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Tuřany 
připojená stavba pro úpravu vody:  Studeněves ÚV 
trvale bydlící obyvatelé:   71 
připojení obyvatelé:    71 
celkové délka:     0,685 km 
délka do DN100:    0,685 km 
délka kovového potrubí:   0,627 km 
délka plastového potrubí:   0,058 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   32 / 32 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 104 
 
Zvoleněves 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Zvoleněves 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Zvoleněves [794104] 
názvy katastrálních území:   Zvoleněves 
kódy katastrálních území:   794104 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Zvoleněves přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   876 
připojení obyvatelé:    837 
celkové délka:     7,401 km 
délka do DN100:    7,401 km 
délka plastového potrubí:   7,401 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   241 / 241 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 113 
 
Želenice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Želenice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Želenice [795917] 
názvy katastrálních území:   Podlešín, Želenice 
kódy katastrálních území:   723983, 795917 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Zvoleněves přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
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trvale bydlící obyvatelé:   195 
připojení obyvatelé:    153 
celkové délka:     2,668 km 
délka do DN100:    2,668 km 
délka kovového potrubí:   0,001 km 
délka plastového potrubí:   2,668 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   62 / 62 
počet ČS:     1 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 57 
 
Žižice 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Žižice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     obec Žižice [797561] 
názvy katastrálních území:   Vítov, Žižice 
kódy katastrálních území:   797553, 797561 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Luníkov přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   248 
připojení obyvatelé:    246 
celkové délka:     3,180 km 
délka do DN100:    3,180 km 
délka plastového potrubí:   3,180 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   91 / 91 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 77 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Žižice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Drnov [795511] 
názvy katastrálních území:   Drnov, Vítov 
kódy katastrálních území:   797511, 797553 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Luníkov přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   259 
připojení obyvatelé:    259 
celkové délka:     3,176 km 
délka do DN100:    3,176 km 
délka plastového potrubí:   3,176 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   82 / 82 
počet ČS:     1 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 78 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Žižice 
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provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Luníkov [797529] 
názvy katastrálních území:   Luníkov 
kódy katastrálních území:   797529 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Luníkov přivaděč 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   75 
připojení obyvatelé:    72 
celkové délka:     0,168 km 
délka do DN100:    0,163 km 
délka DN101 – DN300:   0,005 km 
délka plastového potrubí:   0,168 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   29 / 29 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 429 
 
typ:      rozvodná vodovodní síť 
vlastník:     Obec Žižice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
lokalizace:     část obce Osluchov [797545] 
názvy katastrálních území:   Luníkov, Osluchov 
kódy katastrálních území:   797529, 797545 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
název skupinového vodovod:  Luníkov 
připojená stavba pro úpravu vody:  Mělnická Vrutice PS 
trvale bydlící obyvatelé:   86 
připojení obyvatelé:    79 
celkové délka:     2,409 km 
délka do DN100:    2,409 km 
délka plastového potrubí:   2,409 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet přípojek/vodoměrů:   26 / 26 
počet zásobených obyvatel na 1 km délky: 33 
 
 

Přiváděcí řady 
 
Háje VV – Zlonice ZV 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Bakov [603198] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     8,955 km 
délka DN101 – DN300:   8,947 km 
délka DN301 – DN500:   0,008 km 
délka kovového potrubí:   1,981 km 
délka plastového potrubí:   6,973 km 



Provozní řád VD Vodovody Slánské oblasti 

 

Slavos Slaný s.r.o. strana 19 
 

počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 500 m3 
 
Studeněves ÚV – Tuřany VV 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Byseň [616605] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
celkové délka:     0,613 km 
délka DN101 – DN300:   0,613 km 
délka kovového potrubí:   0,613 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 200 m3 
 
Šlapanice přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     Obec Šlapanice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Jarpice [657646] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     3,247 km 
délka do DN100:    3,247 km 
délka plastového potrubí:   3,247 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Jedomělice přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Jedomělice [658103] 
příslušnost k systémovému vodovodu: samostatný 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
celkové délka:     5,763 km 
délka DN101 – DN300:   5,763 km 
délka kovového potrubí:   0,098 km 
délka plastového potrubí:   0,061 km 
délka potrubí z jiného materiálu:  5,604 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Líský přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     Obec Líský 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Líský [684911] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     1,863 km 
délka do DN100:    1,863 km 
délka plastového potrubí:   1,863 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
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počet ČS:     1 
 
Pozdeň přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     Obec Pozdeň 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Pozdeň [726869] 
příslušnost k systémovému vodovodu: samostatný 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     0,478 km 
délka DN101 – DN300:   0,478 km 
délka plastového potrubí:   0,478 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Jedomělice ZV – Pozdeň AŠ 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Pozdeň [726869] 
příslušnost k systémovému vodovodu: samostatný 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
celkové délka:     1,290 km 
délka DN101 – DN300:   1,290 km 
délka plastového potrubí:   1,290 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Kvíček ČS – Všehlušická ČS 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     Město Slaný 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Kvíc [749532] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
celkové délka:     2,539 km 
délka do DN100:    0,549 km 
délka DN101 – DN300:   1,990 km 
délka kovového potrubí:   2,224 km 
délka plastového potrubí:   0,315 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 350 m3 
počet ČS:     2 
 
Slaný přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Slaný [749362] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
celkové délka:     4,327 km 
délka DN101 – DN300:   4,327 km 
délka kovového potrubí:   4,327 km 
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počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Háje VV – Okrouhlík ZV 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Slaný [749362] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     4,523 km 
délka DN101 – DN300:   0,439 km 
délka DN301 – DN500:   4,084 km 
délka kovového potrubí:   4,241 km 
délka plastového potrubí:   0,282 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Háje PS – Háje VV 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Slaný [749362] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NEO 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     0,080 km 
délka DN101 – DN300:   0,080 km 
délka kovového potrubí:   0,080 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 500 m3 
 
Háje ZV – Háje AN 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Slaný [749362] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     3,092 km 
délka DN101 – DN300:   0,081 km 
délka DN301 – DN500:   3,011 km 
délka kovového potrubí:   3,092 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 1000 m3 
počet ČS:     1 
 
Theodor ZV – Okrouhlík ZV 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Slaný [749362] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     5,328 km 
délka DN101 – DN300:   1,426 km 
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délka DN301 – DN500:   3,902 km 
délka kovového potrubí:   3,907 km 
délka plastového potrubí:   1,421 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  1 / 1000 m3 
 
Krkavčí vrt – Studeněves ÚV 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Studeněves [758311] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     ANO 
voda převzatá:    NE 
celkové délka:     1,652 km 
délka DN101 – DN300:   1,652 km 
délka plastového potrubí:   1,652 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
počet ČS:     1 
 
Zvoleněves přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     VSOSO 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Zvoleněves [794104] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     5,184 km 
délka do DN100:    2,247 km 
délka DN101 – DN300:   2,937 km 
délka plastového potrubí:   5,183 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
 
Luníkov přivaděč 
typ:      přiváděcí řad 
vlastník:     Obec Žižice 
provozovatel:     Slavos Slaný, s.r.o. 
název katastrálního území konce řadu Luníkov [797529] 
příslušnost k systémovému vodovodu: skupinový 
vlastní zdroj:     NE 
voda převzatá:    ANO 
celkové délka:     3,313 km 
délka do DN100:    2,420 km 
délka DN101 – DN300:   0,893 km 
délka plastového potrubí:   3,312 km 
počet vodojemů / objem vodojemů:  0 / 0 m3 
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Akumulace a vodovodní síť 
 
Technologie čerpání 
 
Studeněves a obce směrem na západ jsou zásobovány vodou vyrobenou na ÚV Studeněves. 
 
Město Slaný a některé přilehlé obce jsou zásobovány z vodojemů v areálu Háje směsí z ÚV 
Studeněves, M. Vrutice a zdroje Kvíček. 
 
 
 
Přehled akumulací pitné vody na trase ke spotřebitelům 
 

Název 
počet 
komor 

objem vodojemu 
[m3] 

nadmořská výška 

komory celkem minimální maximální 

ZV Jedomělice 1 250 250 374,9 376,7 

ZV Okrouhlík 2 500 1 000 312,8 316,2 

VV Slaný - Háje 1 500 500 344,0 350,0 

AN Slaný - Háje nový 1 1 000 1 000 320,0 325,0 

ZV Slaný Háje 650 2 325 650 319,3 322,9 

AN Studeněves ÚV 1 200 200 283,8 287,6 

VV Tuřany 1 200 200 349,7 354,7 

PS Všehlušická 2 100+250 350 256,4 259,5 

ZV Zlonice 2 250 500 274,4 278,4 

 celkem 4 650   

 
 
Materiály přicházející do styku s vodou 
 
Vrty pro čerpání vody jsou vyztuženy ocelovými pažnicemi. Zemni vodojemy a zděné věžové 
vodojemy jsou z železobetonu opatřené nepropustným nátěrem s atestem na pitnou vodu. 
Hlavní vodovodní řády jsou provedeny ze železobetonu, oceli, litiny, PVC a polyetylénu. Místní 
vodovodní síť je kromě těchto materiálů zhotovena v menší míře i z azbestu. Atest na styk s 
pitnou vodou musí mít také všechny materiály používané při opravách a sanacích trubních 
rozvodů a vodojemů. To samé platí také pro všechny chemikálie ať už využívané na úpravnách 
vody, nebo biocidní přípravky na úpravnách, zdrojích i dochlorovacích místech v síti. 
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2.2 Údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, 
kolaudační souhlasy 

 

Vrty a studny Kvíček 
Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z HGR Kladenská pánev v kraji 
Středočeský 
Rozhodnutí vydaní Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 4447/08/ŽP 
zde dne 18. 8. 2008 
 
1) obec Slaný, k.ú. Kvíc p.č. 2/2, č.h.p. 1-12-02-077 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      1,4 l/s 
Maximální povolený odběr:     6,5 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    3 628,8 m3/měs 
Roční povolený odběr:     43 545,6 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu existence vodního díla 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Související vodní dílo:    vrtaná studna, hluboká 52 m 
Původ (odebírané) vody:    podzemní voda neurčeného původu 
Typ odběrného objektu:    vrt 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: jiné – voda pro veřejnost 
 
 
2) obec Slaný, k.ú. Kvíc p.č. 531/2, č.h.p. 1-12-02-077 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      1,2 l/s 
Maximální povolený odběr:     6,5 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    3 110,4 m3/měs 
Roční povolený odběr:     37 324,8 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu existence vodního díla 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Související vodní dílo:    vrtaná studna, hluboká 15 m 
Původ (odebírané) vody:    podzemní voda neurčeného původu 
Typ odběrného objektu:    vrt 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: jiné – voda pro veřejnost 
 
 
3) obec Slaný, k.ú. Kvíc p.č. 17/5, č.h.p. 1-12-02-077 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      2,5 l/s 
Maximální povolený odběr:     6,4 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    6 480 m3/měs 
Roční povolený odběr:     77 760 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu existence vodního díla 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Související vodní dílo:    kopaná studna, hluboká 12,5 m 
Původ (odebírané) vody:    podzemní voda neurčeného původu 
Typ odběrného objektu:    studna 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: jiné – voda pro veřejnost 
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4) obec Slaný, k.ú. Kvíc p.č. 531/2, č.h.p. 1-12-02-077 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      1,4 l/s 
Maximální povolený odběr:     6,4 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    3 628,8 m3/měs 
Roční povolený odběr:     43 545,6 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu existence vodního díla 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Související vodní dílo:    kopaná studna, hluboká 12 m 
Původ (odebírané) vody:    podzemní voda neurčeného původu 
Typ odběrného objektu:    studna 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: jiné – voda pro veřejnost 
 
 

Vrt a studna Studeněves 
1) Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z HGR Kladenská pánev 
v kraji Středočeský, obci Studeněves, k.ú. Studeněves, na pozemku parc. č. 27/7 č.h.p. 1-12-
02-072 

a) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 
4523/08/ŽP zde dne 25. 8. 2008 

b) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 
35712/12/ŽP zde dne 2. 10. 2012 – prodloužení platnosti do 31. 12. 2018 

 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      13,0 l/s 
Maximální povolený odběr:     13,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    34 819 m3/měs 
Roční povolený odběr:     409 968 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: do 31. 12. 2012 
        prodlouženo do 31. 12. 2018 
        prodlouženo do 31. 12. 2024 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Související vodní dílo:  jímací studna v budově úpravny vody, hloubka 42 m 
Původ (odebírané) vody:  podzemní voda neurčeného původu 
Typ odběrného objektu:  jímací studna 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování obyvatelstva – cca 20 tis. 
Kategorie upravitelnosti vody: A3 
Ochranné pásmo vodního zdroje: ANO (vydáno rozhodnutí ONV v Kladně – odbor Vodního 

a lesního hospod. a zemědělství, č.j. 1593/84/Vod.235, 
ze dne 28. 9. 1984) 

 
c) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 

MUSLANY/52679/2018/OŽP12287/2018 zde dne 18. 12. 2018 – prodloužení platnosti 
do 31. 12. 2024 

 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      8,0 l/s 
Maximální povolený odběr:     13,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    34 819 m3/měs 
Roční povolený odběr:     409 968 m3/rok 
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Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
 
 
2) Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z HGR Kladenská pánev 
v kraji Středočeský, obci Studeněves, k.ú. Studeněves, na pozemku parc. č. 136/13, na 
pravém břehu Červeného potoka č.h.p. 1-12-02-072 

a) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 
4524/08/ŽP zde dne 25. 8. 2008 

b) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 
35713/12/ŽP zde dne 2. 10. 2012 – prodloužení platnosti do 31. 12. 2018 

c) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, č.j.: 
MUSLANY/52681/2018/OŽP12286/2018 zde dne 18. 12. 2018 – prodloužení platnosti 
do 31. 12. 2024 

 
v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr:      15,0 l/s 
Maximální povolený odběr:     15,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:    40 176 m3/měs 
Roční povolený odběr:     473 040 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:   12 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: do 31. 12. 2012 
        prodlouženo do 31. 12. 2018 
        prodlouženo do 31. 12. 2024 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Související vodní dílo:  jímací vrt ST-A, hloubka 100 m 
Původ (odebírané) vody:  podzemní voda neurčeného původu 
Typ odběrného objektu:  jímací vrt 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování obyvatelstva – cca 20 tis. 
Kategorie upravitelnosti vody: A3 
Ochranné pásmo vodního zdroje: ANO (vydáno rozhodnutí ONV v Kladně – odbor Vodního 

a lesního hospod. a zemědělství, č.j. 1593/84/Vod.235, 
ze dne 28. 9. 1984) 

 
 

Odpadní voda z kalových polí ÚV Studeněves 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace odpadních vod 
z kalových polí na úpravně vod Studeněves do Červeného potoka, ř.km 17,320, č.h.p. 1-12-
02-072, HGR Kladenská pánev, v kraji Středočeský obci Studeněves, katastrálním území 
Studeněves, na pozemku parc. č. 320, umístění jevu vůči břehu – levý břeh. 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí: 
Druh vypouštěných vod:  technologické vody (odpadní vody z praní filtrů) 
Druh recipientu:   vodní tok 
Související vodní dílo:  úpravna vody Studeněves – kalová pole 
Způsob čištění:   filtrace 
 
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod: 
Prům. povolené:     2,85 l/s 
Max. povolené:     5,10 l/s 
Max. měsíční povolené:    8 500 m3/rok 
Roční povolené:     90 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, ve kterém se vypouští: 12 
Časové omezení platnosti povolení:   do 30. 9. 2021 
Q355 vodního toku:     15 l/s 
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Jakost vypouštěných odpadních vod: 
ukazatel mg/l (hodnota „p“) mg/l (hodnota „m“) t/rok 
NL  25,00   30,00   1,95 
Fe  1,00   3,00   0,09 
Mn  0,50   1,50   0,05 
 
Uložená měření: 
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO 
Počet kontrolních profilů:      1 
Četnost měření množství (počet ročně):    4 
Způsob měření množství vody:     odečtem na vodoměru 
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO 
Počet kontrolních profilů:      1 
Četnost sledování (počet ročně):     4 
Typ vzorku:        A = dvouhodinový směsný 
 
K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti: 

1) Způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků 

 četnost prováděných kontrolních vzorků pro přípustné hodnoty „p“ a pro maximální 
hodnoty „m“ se stanovuje na 4 odběry za rok, vzorek nesmí být odebírán za 
neobvyklých situací. Vzorek bude typu A = dvouhodinový směsný, získaný 
sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut 

 jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku za kalovým polem 
2) Způsob provádění rozborů vypouštěných OV podle jednotlivých ukazatelů znečištění 

 NL - nerozpustné látky – stanovení podle ČSN EN 872 (75 7341) - Jakost vod – 
stanovení nerozpustných látek 

Rozbory je možné provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou po projednání 
s příslušným vodoprávním úřadem. 
 
Provozovatel (vlastník) výústního objektu je povinen udržovat výústní objekt v řádném 
technickém stavu 

3) Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků měření 
Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a kopie všech provedených a 
tímto rozhodnutím stanovených rozborů jejich znečištění za uplynulý kalendářní rok 
předloží provozovatel (vlastník) v souladu s § 38 odst. 3 vodního zákona v písemné 
formě 1x ročně vždy k 15. 2. následujícího roku a to: 
a) vodoprávnímu úřadu – Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 

136, 274 01 Slaný 
b) správci povodí – Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 
c) odbornému subjektu pověřenému k zjišťování a hodnocení stavu povrchových a 

podzemních vod a k provozování informačního systému veřejné správy – 
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Podbabská 30, 160 62 Praha 6; Český 
hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 6 
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Vodovodní řady 
 

Kolaudační souhlasy – rozhodnutí o povolení užívání vodního díla 
 
Beřovice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod – Bakov – 
Beřovice – řady B2, B3, B5, B5‘, B6, B6‘“ vydané Okresním úřadem Kladno, referátem 
životního prostředí, Nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno č.j. ŽP2697/98 Vod 2312 - Bi ze 
dne 28. 7. 1998 s nabytím právní moci dne 2. 8. 1998. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO  vodovod – Bakov – Beřovice – řady B2, B3, B5, B5‘, B6, B6‘ 
 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod – Bakov – 
Beřovice – řady A, A1, A2, A3, A4“ vydané Okresním úřadem Kladno, referátem životního 
prostředí, Nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno č.j. ŽP14631/2000 Vod 2312 - Bu ze dne 
12. 1. 2001 s nabytím právní moci dne 2. 2. 2001. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO  vodovod – Bakov – Beřovice – řady A, A1, A2, A3, A4 
 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod – Bakov – 
Beřovice – řady B, B1, B4“ vydané Okresním úřadem Kladno, referátem životního prostředí, 
Nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno č.j. ŽP1615/97 Vod 2312 - Bi ze dne 30. 5. 1997 
s nabytím právní moci dne 19. 6. 1997. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO  vodovod – Bakov – Beřovice – řady B, B1, B4 
 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Beřovice, p.p.č. 845 – 
rozšíření vodovodu“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, 
Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. MUSLANY/15040/2019/OŽP ze dne 12. 4. 2019 nabytí právní 
moci 15. 4. 2019. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO     vodovodní řad 
druh vodovodního řadu   zásobovací 
celková délka řadu    233 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu  80 mm 
největší jmenovitá světlost řadu  100 mm 
provedení     PE-d90 x 5,4 
 
Dřínov 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Dřínov – vodovod v obci“ 
vydané Okresním úřadem Kladno, referátem životního prostředí, Nám. 17. listopadu 2840, 272 
63 Kladno č.j. ŽP483/2000 Vod 2312 - Bu ze dne 3. 3. 2000 s nabytím právní moci dne 23. 3. 
2000. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    Dřínov – vodovod v obci 
 
Hobšovice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod Hobšovice“ 
vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 
č.j. 21928/09/ŽP ze dne 20. 7. 2011 s nabytím právní moci dne 20. 8. 2009. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   zásobovací síť 
celková délka řadů    7 123,6 m 
Přehled vodovodních řadů: 
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řad A  2 233 m D 160  řad B  1 315,6 m D 90 
rad A  249 m D 110   řad B.1 62,4 m D 90 
řad A.0 138,2 m D 160  řad B.2 116,7 m D 90 
řad A.1 96 m D 90   řad B.3 85,8 m D 90 
řad A.2 235,3 m D 90   řad B.4 47,3 m D 90 
řad A.3 241,2 m D 90   řad B.5 55,1 m D 90 
řad A.3.1 267,8 m D90   řad B.6 83,5 m D 90 
řad A.3.2 41,5 m D 90   řad C  1 040,7 m D 110 
řad 4  123,2 m D90   řad C.1 77,6 m D 90 
řad 4.1  46,1 m D 90   řad C.2 122,3 m D90 
řad A.5 77,7 m D90   řad C.3 149,1 m D90 
řad A.6 114,9 m D 90   k hydrantům 24,1 m D 90 
řad A.6.1 79,5 m D 90 
 
Jarpice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Jarpice - vodovod I. 
stavba a Jarpice - vodovod“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, 
Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. MUSLANY/58180/2018/OŽP ze dne 11. 3. 2019 nabytí právní 
moci 29. 3. 2019. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
Jarpice vodovod – I. stavba 
stavební objekt SO    Vodovod – I. stavba 
druh vodovodních řadů   zásobovací 
provedení     PVC DN 90, PVC DN 110 
celková délka řadů    788,98 m 
řad 1  DN 110   238,20 m 
řad 2-1  DN 90    56,38 m 
řad 2-2  DN 90    134,30 m 
řad 2-3  DN 90    360,10 m 
Jarpice vodovod 
stavební objekt SO    Vodovod 
druh vodovodních řadů   zásobovací 
provedení     PVC DN 90 
celková délka řadů    2 137,44 m 
řad A  DN 90    498,8 m 
řad A1  DN 90    30,50 m 
řad A2  DN 90    98,95 m 
řad A4  DN 90    792,60 m 
řad A4-1 DN 90    43,29 m 
řad A4-2 DN 90    140,00 m 
řad A4-3 DN 90    68,40 m 
řad A4-5 DN 90    252,50 m 
řad A4-5.1 DN 90    91,20 m 
řad A4-6 DN 90    78,80 m 
řad A4-7 DN 90    42,40 m 
 
Jedomělice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Jedomělice - vodovod“ 
vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 
č.j. 3399/07/ŽP ze dne 7. 9. 2007 s nabytím právní moci dne 27. 9. 2007. 
Povoluje se užívání těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    propojovací řad 
propojovací řad Studeněves-Tuřany délka 330 m 
provedení     PVC DN 160, PN 1,0 MPa 
armaturní šachta    1800 x 2100 mm 
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stavební objekt SO    přečerpávací AT Stanice 
podzemní objekt ze železobetonu, vnitřní rozměry 2 x 3,3 m, světlá výška 2,05 m 
stavební objekt SO    vodovodní síť Jedomělice 
druh vodovodního řadu   zásobovací síť 
celková délka řadu    3 127 m 
řad J0      700 m 
řad J1      900 m 
řad J2      390 m 
řad J3      65 m 
řad J4      399 m 
řad J5      203 m 
řad J6      40 m 
řad J7      340 m 
řad J8      50 m 
řad J9      40 m 
vodovodní síť     PVC DN 110, 90 mm, PN 1,0 MPa 
19x podzemní hydrant H80, 34x vodárenské šoupě 
 
Jemníky 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Vodovod Jemníky“ 
vydané Okresním úřadem Kladno, referátem životního prostředí, Nám. 17. listopadu 2840, 272 
63 Kladno č.j. ŽP21280/ro/2002Vod 2312-Sv ze dne 10. 10. 2002 s nabytím právní moci dne 
8. 12. 2002. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    Vodovod Jemníky 
 
Královice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Královice – vodovod v 
obci“ vydané Okresním úřadem Kladno, referátem životního prostředí, Nám. 17. listopadu 
2840, 272 63 Kladno č.j. ŽP2377/ro/96 Vod2312-He ze dne 8. 10. 1996 s nabytím právní moci 
dne 31. 10. 1996. 
Povoluje se užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    Královice – vodovod v obci 
 
Knovíz 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Knovíz - vodovod“ 
vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 
č.j. ŽP 2482/ro/2003 Vod 2312 - Ši ze dne 2. 10. 2003 s nabytím právní moci dne 15. 11. 2003. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   zásobní 
celková délka řadů    4 008 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu  90 mm 
největší jmenovitá světlost řadu  110 mm 
 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Knovíz – vodovod řady 
19-21“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 
Slaný č.j. ŽP 2492/ro/2005 Vod 2312 - Or ze dne 16. 9. 2005 s nabytím právní moci dne 22. 
10. 2005. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   zásobní 
celková délka řadů    224,5 m 
řad 19      101,00 m 
řad 21      123,50 m 
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jmenovitá světlost řadu   90 mm 
 
Libovice 
Čestné prohlášení Obce Libovice dle ustanovení 4.5 Smlouvy o pachtu vodohospodářského 
majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, že vodovodní řad v lokalitě Katastrální 
území Libovice, oblast - celá obec, v délce 3 419 m byl proveden v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a se souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu ze dne 16. 9. 2019. 
 
Líský 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod Pozdeň – Líský 
– část Líský“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 
274 01 Slaný č.j. MUSLANY/22100/2018/OŽP ze dne 11. 5. 2018 nabytí právní moci 11. 5. 
2018. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO 2    vodovod Líský 
přivaděč Líský 
celková délka     946 m 
provedení     PE100, DN75/6,8 
 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod Pozdeň – Líský 
– část Líský“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 
274 01 Slaný č.j. MUSLANY/15821/2018/OŽP ze dne 2. 5. 2018 nabytí právní moci 7. 5. 2018. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO 2    vodovod Líský 
přivaděč Líský 
celková délka     954 m 
provedení     PE100, DN75/6,8 
rozvodná síť v obci Líský 
druh vodovodních řadů   zásobovací síť 
celková délka řadů    2 099 m 
celková délka vodovodních odboček  488 m 
provedení     PE80, 100 SDR 11 
vodovodní přivaděč    954 m 
řad „1“      581 m 
řad „2“      191 m 
řad „3“      42 m 
řad „3-1“     231 m 
řad „3-1-1“     122 m 
řad „3-2“     234 m 
řad „4“      669 m 
řad „4-1“     29 m 
vodovodní odbočka řadu 1   236 m 
vodovodní odbočka řadu 2   3 m 
vodovodní odbočka řadu 3   1 m 
vodovodní odbočka řadu 3-1   58 m 
vodovodní odbočka řadu 3-1-1  24 m 
vodovodní odbočka řadu 3-2   45 m 
vodovodní odbočka řadu 4   188 m 
vodovodní odbočka řadu 4-1   3 m 
posilovací stanice AT 
projektovaný výkon    2,0 l/s 
dopravní výška    50 m.v.s pro 1 čerpadlo 
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Páleč 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Lisovice-Vyšínek-Páleč, 
skupinový vodovod“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, 
Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. MUSLANY/5657/2018/OŽP ze dne 8. 3. 2018 nabytí právní 
moci 12. 3. 2018. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO 1    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   přívodní, zásobovací 
jmenovitá světlost řadu největší  90 mm 
jmenovitá světlost řadu nejmenší  90 mm 
celková délka řadu    3 728,1 m 
přívodní     1609,5 m 
řad P1      142,9 m 
řad P2      101,6 m 
řad P3      236,8 m 
řad P4      341,4 m 
řad P4-a     83,7 m 
řad P5      163,4 m 
řad P6      238,4 m 
řad P7      397,5 m 
řad P7-1     47,0 m 
řad P8      244,0 m 
řad P9      37,7 m 
řad P10     56,8 m 
řad P11     27,4 m 
 
stavební objekt SO 2    vodojem + AT stanice 
druh vodojemu    zemní 
objem vodojemu    20,00 m3 
projektovaný výkon čerpadel   0-2 l/s, 0-4 l/s, 0-6 l/s 
výtlačná výška    46 m 
 
Podlešín 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod v obci Podlešín“ 
vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 
č.j. 28602/11/ŽP ze dne 23. 9. 2011. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   zásobovací síť 
celková délka řadů    3 576,08 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu  DN 80 mm 
největší jmenovitá světlost řadu  DN 100 mm 
 
Přehled vodovodních řadů: 
řad A  DN 100 488 m  řad C.1 DN 80  107 m 
řad A.1 DN 80  151,30 m řad C.2 DN 80  123,78 m 
řad A.2 DN 80  169,45 m  řad D  DN 100 389,10 m 
řad A.3 DN 80  395,20 m řad D.1 DN 80  153,80 m 
řad A.4 DN 80  41,9 m  řad D.1.1 DN 80  70,50 m 
řad B  DN 100 577,20 m řad D.2 DN 80  111,90 m 
řad C  DN 100 503,70 m řad D.3 DN 80  240,45 m 
 
Pozdeň 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Vodovod Pozdeň – Líský 
– část Pozdeň, Hřešice“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, 
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Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. MUSLANY/16040/2018/OŽP ze dne 3. 5. 2018 nabytí právní 
moci 7. 5. 2018. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO 01   vodovod Pozdeň 
celková délka     2 049 m 
přivaděč Pozdeň – celková délka  119 m 
rozvodná síť v obci Pozdeň 
druh vodovodního řadu   zásobovací síť 
celková délka řadu    1 930 m 
přivaděč Pozdeň    119 m 
řad 1      445 m 
řad 1-1      111 m 
řad 2      206 m 
řad 2-1      79 m 
řad 3      151 m 
řad 4-1      155 m 
řad 4-4      54 m 
řad 5      373 m 
řad 5-1      66 m 
řad 5-2      228 m 
řad 6      62 m 
 
Přelíc 
Čestné prohlášení Obce Přelíc dle ustanovení 4.5 Smlouvy o pachtu vodohospodářského 
majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, že vodovodní řad v lokalitě Katastrální 
území Přelíc, oblast celá obec, v délce 4 689 m byl proveden v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a se souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu ze dne 30. 10. 2019. 
 
Řisuty 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Vodovod Řisuty“ 
vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 
č.j. ŽP 1051/ro/2003 Vod 2312 - Ši ze dne 11. 6. 2003. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   PVC 
celková délka řadů    240 m 
největší jmenovitá světlost řadu  160/7,7 mm 
 
Slaný 
Čestné prohlášení Města Slaný dle ustanovení 4.5 Smlouvy o pachtu vodohospodářského 
majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, že vodovodní řad na katastrálním 
území město Slaný v celkové délce 72 166 m byl proveden v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a se souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu ze dne 1. 10. 2019. 
 
Soupis vodohospodářského majetku Města Slaný 

1. Vodovodní řad v celkové délce 72 166 m. 
2. Zemní vodojemy Města Slaný 
3. Čerpací stanice s akumulací: Všehlušická ulice, Slaný 
4. Vodní zdroje: Slaný, část Kvíček 
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Studeněves 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Inženýrské sítě pro 32 
RD Studeněves - vodovod“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, 
Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. ŽP 3111/ro/2003 Vod 2312 - Ši ze dne 11. 12. 2003. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   PVC 
celková délka řadů    548 m 
největší jmenovitá světlost řadu  80 mm 
 
Šlapanice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Šlapanice, Budenice a 
Jarpice – vodovodní přivaděč“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního 
prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. MUSLANY 47023/14/ŽP ze dne 14. 11. 2014. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadu   přívodní 
celková délka řadů    3 258,5 + 682,5 m 
jmenovitá světlost řadu   DN 110 mm 
 
Tuřany 
Čestné prohlášení Obce Přelíc dle ustanovení 4.5 Smlouvy o pachtu vodohospodářského 
majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, že vodovodní řad v lokalitě Katastrální 
území Byseň, oblast - celá obec Tuřany, v délce 4 475 m byl proveden v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a se souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu ze dne 21. 8. 2019. 
 
Zvoleněves 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační rozhodnutí) „Vodovod v obci 
Zvoleněves - změna“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, 
Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. ŽP 3356/ro/2005 Vod 2312-Sv ze dne 16. 11. 2005 s nabytím 
právní moci 22. 12. 2005. 
Údaje o dokončené stavby vodního díla: 
stavební objekt SO    vodovod 
druh vodovodního řadu   zásobovací síť 
celková délka řadů    2 925 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu  DN 90 mm 
největší jmenovitá světlost řadu  DN 110 mm 
 
Želenice 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla „Vodovod Želenice“ vydané Městským úřadem 
Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. 1992/07/ŽP ze dne 18. 
6. 2007. 
Povoleno užívání těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řady 
druh vodovodního řadů   zásobovací síť 
celková délka řadu    2 591,72 m 
z toho: přívodní řad    1 112,65 m 
řad 1      688,97 m 
řad 2      133,96 m 
řad 3      210,84 m 
řad 4      121,57 m 
řad 5      169,45 m 
řad 6      66,16 m 
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řad 7      35,95 m 
řad 8      55,25 m 
přívodní řad     PE 100 SDR 17 – 110 x 6,6 
řady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   PE 100 SDR 17 – 90 x  5,4 
 
stavební objekt SO    posilovací čerpací AT stancie 
projektovaný výkon     0,5 l/s 
výtlačná (dopravní) výška   77 m 
 
stavební objekt SO    automatická tlaková stanice GHV 20/SV 808F40T 
projektovaný výkon    05 – 5,5 l/s 
výtlačná (dopravní) výška   81 m 
 
 
Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla (kolaudační souhlas) „Prodloužení stávajícího 
vodovodního řadu v obci Želenice“ vydané Městským úřadem Slaný, odborem životního 
prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný č.j. MUSLANY/54580/2018/OŽP ze dne 11. 12. 2018 
nabytí právní moci 12. 12. 2018. 
Souhlasí s užíváním těchto dokončených stavebních objektů: 
stavební objekt SO    vodovodní řad 
druh vodovodního řadu   zásobovací 
celková délka řadu    168 m 
zásobovací řad    RC TECH II 90 x 8,2 SD 11 
 
Žižice 
Scan0162 – smlouva do str. 4  
Scan0163 do str. 7 bez příloh 
 
Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí 
Čestné prohlášení VSOSO dle ustanovení 4.5 Smlouvy o pachtu vodohospodářského majetku 
a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, že vodovodní řad na katastrálním území 
členských obcí VSOSO v celkové délce 43 794 m byl proveden v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a se souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu ze dne 25. 9. 2019. 
 
Soupis vodohospodářského majetku DSO VSOSO 

1. Vodovodní řad v celkové délce 43 794 m, vč. vodojemů a čerpacích stanic. 
2. Úpravna vody s čerpací stanicí Studeněves, výkon 30 l/s 
3. Věžové vodojemy: Tuřany, Politických vězňů 1523, Slaný 
4. Zemní vodojemy: Zlonice, Slaný Okrouhlík, Jedomělice, Slaný Politických 

vězňů 
5. Čerpací stanice? Politických vězňů 1523, Slaný, Jedomělice, Pozdeň 
6. Vodní zdroje: Studeněves – Krkavčí vrt, Studeněves – studna na Úpravně vody 
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2.3 Kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu 
 
Vodní dílo nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., 
ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb. 
 
Vodní dílo nebylo zařazeno do kategorie vodního díla podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o 
technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 
 
 

3 Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a 
spolehlivého provozu 

 

3.1 Kvalita surové vody 
 

Studeněves ÚV (úpravna vody) 
 
Kvalita surové vody 

Kvalita surové vody je trvale slušná a relativně stabilní. Výkyvy v kvalitě jsou dány množstvím 
srážek za delší období. Problematické ukazatele jsou zde Fe, Mn, amonné ionty a sírany. Fe 
a Mn jsou odstraňovány na ÚV Studeněves. Koncentrace síranů jsou upravovány ředěním 
surové vody vodou z ÚV Klíčava tak aby byl plněn hygienický limit. Určité zhoršení kvality vody 
je možno kompenzovat nastavením technologie. Při významném zhoršení kvality by bylo nutno 
odstavit úpravnu z provozu, buď po dobu sanace zdroje, nebo samovolného návratu k původní 
kvalitě, nebo po dobu nutnou na rekonstrukci úpravny na změněnou kvalitu surové vody. Po 
tuto dobu by bylo nutné kompenzovat tento zdroj v systému vodou z M. Vrutice. To samé platí 
také pro případ významného poklesu vydatnosti zdroje. 
 

Přehled průměrných hodnot základních ukazatelů surové vody ve zdroji 
 

zdroj Studeněves 

místo odběru ÚV Studeněves-studna, Krkavčí vrt 

ukazatel jednotky průměr 2013 

konduktivita mS/m 116 

zákal ZF (n) 14,0 
pH - 7,2 

CHSKMn mg/l 1,3 
tvrdost celková mmol/l 6,35 

KNK4,5  (alkalita) mmol/l 7,3 
vápník Ca mg/l 122 

hořčík  Mg mg/l 43 
železo  Fe mg/l 4,14 

mangan  Mn mg/l 0,470 
amonné ionty  NH4

+ mg/l 0,66 

chloridy  Cl- mg/l 37,9 
sírany  SO4

2- mg/l 264 

dusitany  NO2
- mg/l 0,02 

dusičnany  NO3
- mg/l <1 
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Kvíček ČS (čerpací stanice) 
 
Kvalita surové vody 

Kvalita surové vody je s ohledem na fakt, že voda není dodávána do sítě samostatně trvale 
dobrá a stabilní. Drobnější výkyvy v kvalitě (např. Fe) jsou vzhledem k ředícímu poměru 
nevýznamné. Nejsou zde žádné problematické ukazatele z hlediska kvality vody jako celku. V 
případě zhoršení kvality vody v některém z vrtů, jsou provedena opatření dle charakteru 
znečištění. S ohledem na současné koncentrace Fe ve vrtech a potřebu vody v oblasti nejsou 
využívány všechny vrty. V případě potřeby využívat všechny vrty by bylo pravděpodobně nutné 
vybudovat odželezňovací stanici. V případě vyšších koncentrací ukazatelů, které nejsou 
závadné pro životní prostředí, se voda z vrtu odčerpá mimo síť do návratu ke standardní 
kvalitě. V případě závažnější kontaminace se provede sanace vrtu odbornou firmou. Při 
havarijním znečištění, nebo poklesu vydatnosti je možno tento zdroj okamžitě odstavit a 
nahradit ve Vodovodu KSKM – Studeněves, Vrutice, Kvíček vodou z M. Vrutice, nebo ÚV 
Studeněves. 

Přehled průměrných hodnot základních ukazatelů surové vody ve zdroji 
 

zdroj Kvíček 

místo odběru Kvíček 

ukazatel jednotky průměr 2013 

konduktivita mS/m 124 
zákal ZF (n) 1,3 

pH - 7,2 
CHSKMn mg/l 0,8 

tvrdost celková mmol/l 6,9 
KNK4,5  (alkalita) mmol/l 7,9 

vápník Ca mg/l 205 
hořčík  Mg mg/l 44 

železo  Fe mg/l 0,02 
mangan  Mn mg/l 0,023 

amonné ionty  NH4
+ mg/l 0,00 

chloridy  Cl- mg/l 71,7 

sírany  SO4
2- mg/l 191 

dusitany  NO2
- mg/l 0,00 

dusičnany  NO3
- mg/l 17,5 

 
 

3.2 Provozní údaje a ukazatele 
 

Studeněves ÚV (úpravna vody) 
 
Na úpravně se snižuje obsah železa, manganu, amonných iontů a celkové objemové aktivity 
alfa. Hygienické zabezpečení je chlorací chlornanem sodným. 

V současné době má úpravna vody tyto technologické stupně: 

 provzdušnění 

 lamelový usazovák 

 dávkování KMnO4 

 filtrace na otevřených pískových rychlofiltrech 

 biologická nitrifikace v pískových rychlofiltrech 

 akumulační nádrž 

 dávkování NaOCl (hygienické zabezpečení) 
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K praní filtrů je používána upravená voda před hygienickým zabezpečením. Voda odtékající 
při praní filtrů je vedena na kalová pole kde se filtruje a odtéká do recipientu. Po vysušení se 
kaly vytěží a předají ke zpracování specializované firmě s ohledem na vyšší obsah přírodních 
radionuklidů. 
 

Přehled průměrných hodnot základních ukazatelů vyrobené vody na ÚV Studeněves 
 

zdroj Krkavčí vrt, Studna v ÚV 

místo odběru ÚV Studeněves, voda vyrobená 

ukazatel jednotky průměr 2013 

konduktivita mS/m 116 
zákal ZF (n) 0,5 

pH - 7,7 
CHSKMn mg/l 1,1 

tvrdost celková mmol/l 5,9 
KNK4,5  (alkalita) mmol/l 7,0 

vápník Ca mg/l 146 
hořčík  Mg mg/l 58 

železo  Fe mg/l 0,01 
mangan  Mn mg/l 0,012 

amonné ionty  NH4
+ mg/l 0,02 

chloridy  Cl- mg/l 37,6 
sírany  SO4

2- mg/l 249 

dusitany  NO2
- mg/l 0,15 

dusičnany  NO3
- mg/l 2,1 

 
 

Kvíček ČS (čerpací stanice) 
 
Voda je pouze hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného na VDJ Háje 650, 
kde je míchána s vodou z jiných zdrojů. Voda není samostatně dodávána do sítě. 
 
 

4 Pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu 
objektů a zařízení 

 

4.1 Pokyny pro provoz a údržbu 
 
Pokyny pro provoz a údržbu při jímání vody 

Zdroji podzemní vody pro pitné účely je nutné věnovat zásadní pozornost, protože je prvním 
článkem vodohospodářského zařízení. Totéž se týká i dodržování režimu hospodaření v 
pásmu ochrany zdroje. 
 
Základní činnosti:  

 udržování vydatnosti zdrojů včetně regenerace vrtů, čištění zářezů a pramenních jímek  

 měření vydatnosti jímacích zařízení a výšky hladiny podzemních zdrojů  

 ochrana zdroje - dozor činnosti v ochranném pásmu  

 údržba oplocení a stavebních objektů - údržba travního porostu  

 nezvyšování odběru vody nad povolené množství a pod určenou minimální hladinu 

 údržba a výměna čerpadel 
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 kontrola kvality jímané vody 
 
Z hlediska kvality a množství je nejdůležitější trvalé a dokonalé zabezpečení jímadel proti 
průniku povrchových vod. Minimálně 2x ročně (na jaře a na podzim) je třeba zkontrolovat, 
případně upravit terén kolem jímadel, vyrovnat spádové kužele kolem plášťů studní, opravit 
okolní povrch tak, aby zde nevznikaly dešťové kaluže, vyčistit záchytné příkopy u pramenních 
jímek a studánek od naplavenin a odstranit z nich vegetaci.  

Kontrola jímadel je nutná i po silných deštích. Minimálně na jaře je třeba prohlédnout vnitřek 
studní a vizuálně zkontrolovat, zda stěnami neproniká povrchová voda, v případě průniku 
odebrat vzorky na bakteriologický rozbor a provést desinfekci.  

Po rozsáhlejších opravách jímacích a souvisejících prostorů pro pitnou vodu nebo před jejich 
zapojením do distribučního systému se provádí důkladná desinfekce prostorů přechlorováním 
prvního napuštěného objemu vody (dávka 3 - 5 g chloru.m-3 vody). 
 
 
Vodovodní síť 

Vodovodní síť s přípojkami je součást distribučního systému vody. Jejím prostřednictvím je 
zajištěna doprava vody a rozvod pitné vody ke spotřebitelům.  

Podle dopravovaného množství vody lze sítě rozdělit na primární a sekundární. Primární síť 
(hlavní řad) přepravuje vodu od zdrojů nebo úpravny vody do jednotlivých zásobovacích uzlů 
(např. vodojemů), ze kterých se voda dodává odběratelům. Sekundární síť rozvádí vodu po 
spotřebišti.  

Její součástí jsou přívodné řady od zásobovacích uzlů (zásobní řady) a rozváděcí řady, na něž 
jsou napojeny vodovodní přípojky. Vodovodní sítě (nebo jejich části) jsou zásobovány vodou 
podle místních podmínek buď gravitačně, nebo čerpáním, případně kombinací obou způsobů.  

Sekundární vodovodní síť je okruhová nebo větvená. Při okruhovém uspořádání tvoří síť 
uzavřené trubní okruhy. Tím je umožněna dodávka k jednotlivým přípojkám z různých směrů 
a přerušení dodávky vody vlivem případné poruchy lze lokalizovat na minimální počet 
odběratelů.  

Větvená síť vyjde ve srovnání s okruhovou pro danou lokalitu vždy kratší, avšak při větších 
světlostech potrubí.  

Životnost sítě, četnost poruch a případná změna kvality dopravované vody v potrubí závisí 
především na vhodné volbě trubního materiálu. 
 
Pro řádný provoz vodovodních sítí je zajišťována: 

 pravidelná kontrola, obsluha a údržba 

 plánové opravy 

 opravy při havarijním stavu 
 
 
Pokyny pro provoz a údržbu vodovodních řadů 

Základní činnosti:  

 kontrola a udržování povrchu terénu nad trasou potrubí  

 udržování funkčnosti zařízení sítě (šoupátkové a hydrantové hrnce, poklopy šachet)  

 udržování funkčnosti uzavíracích zařízení  

 kontrola tlaků ve vodovodním potrubí  

 kontrola a údržba šachet, armatur, mazání uzávěrů, protáčení šoupat (případně 
výměna ucpávek) 

 kontrola těsnosti vodovodního potrubí, odstraňování zjevných i skrytých úniků vody ze 
sítě  

 vyhledávání poruch  
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 příprava na zimní provoz (hydranty)  

 náhradní zásobení při poruše  

 čištění, proplach, desinfekce potrubí zvláště po opravě 

 čištění potrubí pro obnovení průtočnosti a zlepšení kvality vody 

 odkalování a odvzdušňování trubní sítě 

 doplňování provozní dokumentace podle provedených změn při opravách 

 sledování a vyhodnocování ztrát vody 

 odběr vzorků vody pro sledování kvality 

 osazování, odečet a výměna vodoměrů. 
 
Porušení těsnosti potrubí se projeví selháním čerpadla, delším chodem samonasávacího 
čerpadla nebo vzduchovými bublinami ve výtoku. Při netěsnosti v sacím potrubí může dojít k 
nasávání znečištěné vody, na chodu čerpadla přitom nezjistíme žádné závady. Netěsnosti 
tlakových potrubí se projeví častějším zapínáním čerpadla a to i v hodinách, kdy není odběr. 
Nejobtížnější je vyhledávání poruch u gravitačních přívodů vody. V nejasných případech se 
vyplatí zadat vyhledání poruchy specializované firmě. 

Ovládání systému vodojemu zajišťuje řídicí systém. Jednotlivé prvky technologie jsou 
ovládány automaticky a informace o stavu jednotlivých zařízení a naměřené hodnoty jsou 
přenášeny do centrálního dispečinku. Jedná se zejména o tyto hodnoty: průtoky v jednotlivých 
větvích vodovodu, teploty vody, tlaky ve výtlačných řádech, výšky hladin v jednotlivých 
komorách vodojemů, zatopení objektů, množství zbytkového chloru, proud motorů čerpadel 
apod. 

Vstupy do vybraných objektů jsou signalizovány do centrálního dispečinku a neohlášené 
vstupy jsou následně hlášeny Policii ČR. Vybrané objekty jsou napojeny přímo PCO. 
Elektronickou signalizací jsou zabezpečeny všechny vodojemy a další vybrané objekty. 
Poklopy na všech šachtách jsou uzamčeny. 

Obsluha a údržba vodovodu je prováděna dle vnitřních předpisů odvozených od platných 
technických norem. Zejména se jedná o, údržbu armatur a potrubí, odkalování vodovodních 
řádů, kontrolu a údržbu stavebních objektů. Zvýšená pozornost je věnována vyhrazeným 
technickým zařízením, tj. elektrickému zařízení, tlakovým nádobám, zdvihacímu zařízení a 
chlorovacímu zařízení, kde kromě běžné obsluhy jsou v předepsaných termínech prováděny 
periodické revize. 

Čištění akumulací pitné vody se provádí pravidelně podle vnitřního pracovního postupu. 
Jednotlivé intervaly jsou upravovány technologem na základě mikrobiologických výsledků 
stěrů ze stěn a armatur v akumulacích před jejich čištěním. Intervaly tedy mohou být 
zkracovány i prodlužovány. Obvykle se pohybují v intervalu 1 – 3 let. 

Havárie a poruchy jsou odstraňovány pracovníky provozů podle místa poruchy a v případě 
větších zásahů i formou dodavatelských oprav od cizích organizací. Pro odstranění poruch v 
mimopracovní době je postupováno podle vnitřního předpisu o určení pohotovostí pro 
jednotlivé odbornosti a oblasti. 

Během delších a významnějších poruch na vodovodu je prováděno náhradní zásobování 
pitnou vodou buď přepojením na jiný zdroj, nebo cisternami. Pro případ většího rozsahu je 
uzavřena smlouva na poskytnutí dalších cisteren s jinými vodárenskými organizacemi. 

Na jednotlivé objekty skupinového vodovodu jsou vypracovány samostatné provozní řády, ve 
kterých je oblast použité technologie, obsluhy a údržby zařízení podrobně rozpracována. 

Všichni pracovníci přicházející do přímého kontaktu s pitnou vodou musí mít zdravotní průkaz 
a absolvovat školení z hygienického minima. 
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Pokyny pro provoz a údržbu čerpací stanice 

Základní činnosti: 

 údržba a drobné opravy čerpacích agregátů ve smyslu provozního řádu (výměna oleje, 
tuku, ucpávek aj.)  

 revize elektrických zařízení, hromosvodů, tlakových nádob aj. (nutná odborná firma) 

 revize dálkového spojení a signalizace 

 vedení provozních záznamů 

 stavební opravy budovy. 
 
Provozování čerpacích stanic je vymezeno bezpečnostními předpisy platnými pro obsluhu 
elektrického zařízení. Zde platí přísná omezení pro některé druhy práce s elektrickým 
zařízením. 

V zimním období dbáme na odvodnění vodovodů v nevytápěných a nepoužívaných objektech. 
I potrubí uložené v zemi může být ohroženo mrazem, zejména v místech osazení zemních 
souprav. 
 
 
Pokyny pro provoz a údržbu vodojemů 

Základní činnosti: 

 sledování průtoků, stavu hladiny, registrace údajů 

 pravidelné čištění (mechanicky s následnou desinfekcí a to 1x za půl roku nebo dle 
potřeby) 

 kontrola a údržba objektu vodojemu, oplocení, vegetace, vodotěsnost 

 kontrola a údržba armaturních komor 

 v případě desinfekce vody ve vodojemu obsluha desinfekčního zařízení 

 kontrola funkčnosti regulačních zařízení, plováků, klapek 

 údržba automatické regulace odtoku a přítoku  

 monitoring kvality vody 
 
Důležitými faktory s přímým vlivem na kvalitu vody jsou doba zdržení a velikost odběru vody. 
S kolísáním hladiny vody je spojena výměna vzduchu nad hladinou "nasávání a vytlačování" 
vzduchu otvory, kterými je tento prostor spojen s atmosférou. Tyto otvory je třeba pravidelně 
kontrolovat a udržovat v čistotě. Bezpečnostní přeliv nesmí být zaústěn bez jakéhokoliv 
přerušení do kanalizace.  

Při nebezpečí vysokého obsahu radonu ve vodě, které může vyplynout z rozstřiku vody na 
hladinu, je třeba zohlednit požadavky vyhl. 307/2002 Sb. - nutné odvětrávání. 
 
Popis pracovních činností (provozní deník údržby): 

 Fyzická kontrola exteriéru a interiéru objektů včetně zabezpečení a vstupů 

 Kontrola a údržba funkčnosti odpadního potrubí 

 Kontrola odvodnění armaturní komory čerpadlem (pokud není odpad) 

 Kontrola a údržba těsnosti spojů a potrubí 

 Údržba a úklid interiéru od nanesených nečistot 

 Kontrola a údržba uzavíracích armatur 

 Údržba zeleně včetně ekologické likvidace – dle klimatických podmínek 

 Kontrola a údržba střešních systémů 

 Kontrola ventilačního zařízení a výměna pylových filtrů 

 Ocelové konstrukce a armatury (pravidelné ošetřování protikorozním nátěrem) 

 Údržba a opravy elektro částí 
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Pokyny pro provoz a údržbu budov a jejich zařízení 

Základní činnosti: 

 stavební údržba (výmalba, oplocení, příjezdové cesty, střecha, aj.) 

 revize tlakových nádob, zdvíhacích zařízení, hromosvodů, plyn, elektřina, a to ve 
smyslu platných vyhlášek a ČSN – zajišťují odborné firmy. 

 
 
Všeobecné pokyny pro provoz a údržbu zařízení vodovodu 

V této částí jsou popsány provozní pokyny pro provoz jednotlivých strojů a technologických 
zařízení, doplňujících popis provozu jednotlivých částí technologického procesu. Popis tohoto 
provozu, popis jednotlivých manipulací a všech údajů, souvisejících s vlastní provozní 
technologií, jsou obsaženy v textové části (provozních pokynech) provozního řádu. Pro 
obsluhu, údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu montážní a obsluhovací 
předpisy výrobce, zejména předpisy pro mazání, chlazení, proplachování, provádění revizí a 
pod. Tyto předpisy jsou součástí průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení (vč. 
revizních knih) a obsluha musí být s nimi dokonale seznámena. 
 
Společná ustanovení pro provoz a údržbu čerpadel a ventilátorů 

 Kontrola výkonových parametrů a jejich porovnání se štítkovými údaji. 

 Kontrola mechanického stavu hřídelí, ložisek, oběžného kola nebo pasu, těsnost 
ventilů, vík, ucpávek, vůle ložisek volnost otáčení rotačních částí, hlučnost chodu, 
vibrace při chodu, utažení kotevních šroubů, vodorovnost nebo svislost hřídelí. 

 Kontrolovat a dbát na správnou funkci mazání a chlazení tj. doplňovat a vyměňovat 
mazadla. Kontrolovat tlak a množství mazacího a chladícího média (dle mazacích 
předpisů výrobce). 

 Včas a průběžně doplňovat běžné nutné zásoby náhradních dílů. Dbát na včasné 
odstranění zjištěných závad a výměnu opotřebovaných nebo vadných součástek, které 
vykazují větší vůli, než je přípustná. 

 Důsledně dbát na předepsaný stav armatur při uvedení strojů do chodu nebo jejich 
zastavení. 

 Dbát na odstraňování koroze, čistotu strojů a obnovování poškozených ochranných 
nátěrů. 

 Vedení evidence o chodu, revizích a opravách strojů. 

 V uvedených zásadách se řídit pracovními postupy a podmínkami uvedenými v 
průvodní dokumentaci, dodané k jednotlivým agregátům jejich výrobci. 

 
Společná ustanovení pro provoz a údržbu armatur 

Je třeba pamatovat, že všechny uzávěry je nutno pravidelně kontrolovat na pohyblivost, 
zvláště tehdy, nebylo-li s nimi delší dobu manipulováno. Tyto uzávěry je třeba občas protočit 
z jedné krajní polohy do druhé. Přitom je třeba opatrnosti při odtržení ploch v poloze uzavřeno, 
kde někdy dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby nebyl uzávěr poškozen.  

 Kontrola těsnosti ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dovření). Armatury s 
vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit. Doplňovat nutné zásoby náhradních dílů. 

 Kontrolovat snadnou ovladatelnost. 

 U uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 1/2 
otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze. Dbát na vnější 
čistotu armatur.  

 Dodržovat zásadu, že armatura nenese potrubí, ale je jím nesena, pokud nemá vlastní 
kotvení. 

 Výměna armatur se provádí pouze za armatury stejných konstrukčních kvalit (hlavně 
dodržet PN). 

 Odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry. 
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Společná ustanovení pro provoz a údržbu potrubí a ocelových konstrukcí 

 Kontrolovat těsnost spojů (příruby, svary, hrdla ap.). 

 Kontrolovat těsnosti vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díry po korozi nebo 
jiná poškození (deformace). 

 Odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry. 

 Dbát na dodržování spádu potrubí, hlavně u gravitačních a sacích potrubí (prosednutí 
na konzolách, sednutí lože terénu ap.). 

 Nenahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo větší světlostí trub. 

 Kontrolovat a udržovat světlost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy a inkrustace. 

 Při výměně trubních materiálů přihlížet k jmenovitému tlaku (PN) a agresivitě prostředí 
a média. Dalším ukazatelem pro volbu materiálu je i požadavek na samonosnost 
potrubí. 

 Vést evidenci o době užívání, opravách a o špičkovém zatížení. 
 
Společná ustanovení pro provoz a údržbu elektromotorů a převodovek 

 Kontrolovat chod, hlučnost a výkon. 

 Kontrolovat vůli ložisek a hřídelí. 

 Občasné očištění ložisek a skříní od starých mazadel a promazání novým mazadlem. 

 Včasná (preventivní) výměna opotřebovaných náhradních dílů, vykazujících větší vůli 
než je vymezená (povolená) 

 Provést ochranná opatření proti nasávání vlhkosti s chladícím vzduchem. 

 Odstraňovat korozi, obnovovat poškozené ochranné nátěry a dbát na vnitřní a vnější 
čistotu strojů. 

 Kontrolovat stav spojky a hřídelů.  

 Kontrolovat pevnost kotvení stroje, při uvolnění ihned dotáhnout. 

 Vést evidenci o chodu stroje, revizích a spotřebě náhradních dílů. 

 Při montáži, provozu a údržbě dodržovat pokyny uvedené v průvodní dokumentaci 
výrobců. 

 
Společná ustanovení pro provoz a údržbu měřidel 

 Údržbu provádět pouze v rozsahu dovoleném v průvodní dokumentaci. 

 Kontrolovat čistotu a volnost plováků a čidel. 

 Provádět ochranná opatření proti vlhkosti, odstraňovat korozi a obnovovat poškozené 
ochranné nátěry. 

 Provádět kontrolu správného nastavení a osazení čidel zda nedošlo k jejich uvolnění 
ap. 

 Měřidla s cejchováním osvědčením nechat včas cejchovat. 
 
 
Harmonogram činností úpravny vody Studeněves 

Popis kontrolních a provozních činností 

 Surová voda 
o kontrola nastavení průtoků ze zdrojů a nastavení ředící vody z Klíčavy 

 Aerátory BUBLS 15/V 
o stav meziden aerace, tlaková ztráta, těsnost, chod ventilátoru 
o čištění meziden 

 Filtrace 
o kontrola filtrace, přepadových hran, čištění záchytných sít 
o kontrola nátoků na jednotlivé filtry 
o prací filtrace a kontrola dmychadla a pracího čerpadla 

 Dávkování chemikálií KMnO4, NaClO 
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o nastavení a sledování dávkování provozních chemikálií na základě jejich 
úbytku ze zásobníků, evidence, průběžná analytická kontrola provozními 
měřidly 

o čištění a kalibrace a rektifikace dávkovacích čerpadel 
o doplňování chemikálií 

 Reaktory, usazovací nádrž 
o kontrola účinnosti, odkalování 

 Čerpací stanice 
o kontrola chodu čerpadel, technická údržba 

 Všeobecná údržba 
o úklid, čištění, asistence při revizi zařízení apod. 

 Provozní analýzy, kontrolní odběry vzorků 
o z doporučených míst, minimální prodleva před zpracováním v provozní 

laboratoři, kontrola chlorace 
o měření a záznam teploty vody v M1 

 Kalové laguny 
o kontrola lagun 

 
 
 

4.2 Určení období pro provádění revizí a údržby 
 
Četnosti kontrolních činností při sledování, kontrole a revize 
 

Druh revize a údržby Četnost 

Kontrola stavu tlakového potrubí 1x ročně 

Kontrola funkce vodoměru 1x měsíčně 

Kontrola terénu nad potrubím v zemi 1x ročně 

Kontrola armaturních šachtic 1x měsíčně 

Kontrola zemních zákopových souprav, podzemních hydrantů 1x ročně 

Kontrola funkce šoupátek 1x ročně 

Čištění armaturních šachet dle potřeby, min.1x ročně 

Kontrola stavu armatur 1x ročně 

Kontrola těsnosti vřetene šoupátek 1x ročně 

Zvláštní kontrola armatur, konzervace dle potřeby 

Nátěry kovových součástí šachtic dle potřeby 

Obnova ochranných nátěrů potrubí, obnova dle potřeby 

Kontrola stavebních ploch základů (trhliny) dle potřeby 
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Období pro provádění revizí a údržby vodojemů 
 

Druh revize a údržby Četnost 

Fyzická kontrola exteriéru a interiéru objektů včetně 
zabezpečení a vstupů 

1x týdně 

Kontrola a údržba funkčnosti odpadního potrubí 1x týdně 

Kontrola odvodnění armaturní komory čerpadlem (pokud není 
odpad) 

1x týdně 

Kontrola a údržba těsnosti spojů a potrubí 1x týdně 

Údržba a úklid interiéru od nanesených nečistot 1x měsíčně 

Kontrola a údržba uzavíracích armatur 1x měsíčně 

Údržba zeleně včetně ekologické likvidace – dle klimatických 
podmínek 

3x ročně 

Kontrola a údržba střešních systémů 2x ročně 

Kontrola ventilačního zařízení a výměna pylových filtrů 2x ročně 

Ocelové konstrukce a armatury (pravidelné ošetřování 
protikorozním nátěrem) 

dle stavu a provozní 
potřeby 

Údržba a opravy elektro částí 
dle platných právních 
předpisů 

 
 
Období pro provádění revizí a údržby ÚV Studeněves 
 

Popis 
nastaveni 

Kontrolní a provozní činnost Četnost 
Provozní čas 
[hod] 

Surová voda 
kontrola nastavení průtoků ze 
zdrojů a nastavení ředící vody 
z Klíčavy 

1x denně 

1x týdně 

0,5 

0,5 

Aerátory BUBLS 
15/V 

stav meziden aerace, tlaková 
ztráta, těsnost, chod ventilátoru 

1x denně 0,25 

čištění meziden 1x měsíčně 3 

Filtrace 

kontrola filtrace, přepadových hran, 
čištění záchytných sít 

1x denně 0,5 

kontrola nátoků na jednotlivé filtry 1x denně 0,25 

prací filtrace a kontrola dmychadla 
a pracího čerpadla 

3x denně 3 

Dávkování 
chemikálií 
KMnO4, NaClO 

nastavení a sledování dávkování 
provozních chemikálií na základě 
jejich úbytku ze zásobníků, 
evidence, průběžná analytická 
kontrola provozními měřidly 

1x denně 0,5 
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čištění a kalibrace a rektifikace 
dávkovacích čerpadel 

1x týdně 2 

doplňování chemikálií 2x týdně 1 

Reaktory, 
usazovací nádrž 

kontrola účinnosti, odkalování 
2x týdně 

1x měsíčně 

0,25 

0,25 

Čerpací stanice 
kontrola chodu čerpadel, technická 
údržba 

1x denně 0,25 

Všeobecná 
údržba 

úklid, čištění, asistence při revizi 
zařízení apod. 

1x týdně 1 

Provozní 
analýzy, 
kontrolní odběry 
vzorků 

z doporučených míst, minimální 
prodleva před zpracováním 
v provozní laboratoři, kontrola 
chlorace 

dle plánu 1x 
týdně 

1 

měření a záznam teploty vody v M1 1x denně 0,25 

Kalové laguny kontrola lagun 1x denně 0,25 

 
 
Provozovatel Slavos Slaný, s.r.o. využívá k plánování revizí a pravidelné údržby jednotlivých 
objektů a zařízení vodního díla podnikový informační systém HELIOS. V systému jsou zadány 
intervaly a termíny pro provádění pravidelných revizí a údržby jednotlivých objektů a zařízení 
vodního díla vč. záznamů o provedení. 
 
 

4.3 Způsob a četnost provádění kontrolních měření 
 
Systém kontroly jakosti dodávané vody tvoří: 

 rozbory vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění 

 rozbory vody podle vyhlášky 428/2001 Sb. v platném znění 

 automatické provozní analyzátory na chlor a zákal na důležitých místech distribuční 
sítě 

 provozní rozbory kvality vody ve spotřebitelské síti 

 kontrolní rozbory jako reakce na stížnosti nebo náměty odběratelů 
 
Rozbory podle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění 

Zásady kontroly jakosti vody jsou vypracovány dle platného znění vyhlášky 252/2004 Sb. Pro 
určení četnosti rozborů je ve sporných případech rozhodující počet obyvatel. Jako celek je 
vždy uvažována zásobovaná oblast se stejnou kvalitou dodávané vody, ta je dále členěna 
podle příslušnosti k jednotlivým územním pracovištím OOVZ. Způsob stanovení míst odběru 
vzorků pitné vody (zákon 274/2003 § 4 odst. 2) včetně určení trvalých odběrových míst (OM) 
je navržen územně příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví  

Způsob stanovení náhodných odběrových míst byl navržen následujícím způsobem: obce (u 
větších měst tlaková pásma, případně ulice) budou každoročně určeny technologem pitných 
vod. Konkrétní místo odběru pak stanoví těsně před odběrem laboratoř náhodným výběrem z 
databáze odběrných míst v dané oblasti. 

Pro MH ukazatelů „Počty kolonií při 22°C a 36°C“ jsou jako abnormální změny nastaveny 
doporučené hodnoty, tj. 200 KTJ/ml při 22°C a 40 KTJ/ml při 36°C. Koncentrace vápníku a 
hořčíku nejsou pro vodovody nikde snižovány, proto pro ně neplatí MH vyhlášky 252/2004 Sb. 
v platném znění. Ve vodovodu Studeněves je součástí kráceného rozboru také mangan. 
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Stanovení počtu rozborů, počtu OM a určení trvalých OM 

Vodovod - Studeněves 

Zdroje surové vody ve Vodovodu: Studeněves, Klíčava 
Zásobené obce: Jedomělice, Libovice, Řisuty, Studeněves, Tuřany + Byseň 
Počet zásobených obyvatel, množství vody dodané do vodovodu, počty rozborů a 
odběrových míst: 

počet obyvatel dodaná voda počet KR počet ÚR počet TMO počet NMO 

1 949 214 4 2 1 3 

 
Trvalá odběrová místa: 

obec místo KR ÚR 

Řisuty Řeznictví čp. 71 1 1 

 
 
Vodovod – Studeněves, Klíčava, Kvíček 

Zdroje surové vody ve Vodovodu: Mělnická Vrutice, Studeněves, Klíčava, Kvíček 
Zásobené obce: Beřovice – Bakov, Dřínov, Jarpice, Královice, Přelíc, Slaný, Slaný – Otruby, 
Slaný – Trpoměchy, Šlapanice,  
Počet zásobených obyvatel, množství vody dodané do vodovodu, počty rozborů a 
odběrových míst: 

počet obyvatel dodaná voda počet KR počet ÚR počet TMO počet NMO 

14 693 2 201 13 2 5 6 

 
Trvalá odběrová místa: 

obec místo KR ÚR 

Dřínov MŠ, čp. 1 2   

Přelíc ČS 1   

Slaný Nemocnice, Politických vězňů 576 2   

Slaný restaurace Praha, Pražská 754 1 1 

Slaný - Želevčice Linet 1 1 

 
 
Automatické provozní analyzátory 

Na důležitých místech distribuční sítě pitné vody jsou instalovány automatické provozní 
analyzátory. Pozornost je soustředěna především na analyzátory volného a celkového chloru 
a zákalu. Hodnoty naměřené analyzátory jsou přenášeny na dispečink. Stanovené meze pro 
jednotlivé analyzátory umožňují urychlené zjištění nežádoucích stavů pracovníky dispečinku a 
jejich okamžité řešení. Získaná data rovněž umožňují vyhodnocování dlouhodobějších trendů 
a jsou důležitým materiálem při rozhodování o provozních opatřeních. 
 
Provozní rozbory 

Kromě rozborů kvality vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. (viz výše) jsou dále ve spotřebitelské 
síti prováděny provozní rozbory kvality vody. Obvykle jsou v rozsahu krácených rozborů a 
jejich četnost je každoročně upravována s ohledem na požadavky provozu. Zásadou je, aby 
alespoň 1x ročně byl v každé obci (u větších měst v každém tlakovém pásmu) proveden 
krácený rozbor pitné vody ve smyslu vyhlášky 252/2004 Sb. Kromě toho jsou prováděny 
rozbory na základě aktuálních požadavků provozu a technologa. 
 
Kontrolní rozbory 

Pokud se v jakémkoli typu rozboru zjistí nevyhovující ukazatel, jsou odběr a příslušné 
stanovení neprodleně opakovány a při potvrzení nevyhovujícího stavu jsou podniknuty další 
kroky (ohlašovací povinnost, nápravná opatření). U vybraných ukazatelů a na kritických 
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místech jsou nápravná opatření prováděna neprodleně bez opakování rozborů. O 
nevyhovujících ukazatelích jsou příslušní pracovníci a technolog informování automaticky 
emailovou zprávou přímo z laboratorního systému následující pracovní den po zapsání 
výsledku do systému. Stížnosti spotřebitelů na kvalitu vody jsou vždy ověřovány a na základě 
zjištěných výsledků jsou případně přijímána odpovídající řešení. 
 
Provádění rozborů 

Veškeré odběry a rozbory zajišťuje laboratoř Středočeských vodáren a.s. Odběry a rozbory 
jsou v laboratořích SVAS prováděny v souladu se stanovenými SOP podle příslušných norem. 
Laboratoř je akreditována ČIA. Každoročně je na základě požadavků technologa pitných vod 
zpracováván harmonogram odběru vzorků tak, aby jejich rozložení pokrylo celé sledované 
období. 
 
 
 

5 Pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období 
 
Zimní období klade na obsluhu vodovodní sítě zvýšené požadavky. Hrozí zvýšené nebezpečí 
pracovních úrazů, klesá výkonnost pracovníků, nutno provádět práce související s udržováním 
zařízení v provozu (namrzání ledu, sněhová vrstva apod.). Vzniká vyšší fyzická námaha, 
vzhledem k tomu, že většina prací se koná venku. 

Před příchodem zimního období zajistí provozovatel všechna opatření pro nepřerušený provoz 
vodovodu, zejména: 

 kontrola a zprovoznění temperování jednotlivých objektů (ČS + VDJ) apod. 

 úprava všech ploch, a vstupů do armaturních šachet apod., 

 přípravu všech hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v zimním období (škvára, 
písek, lopaty, škrabky na sníh i led ap. 

V zimním období udržovat možnost vstupu do hlavních objektů (likvidace sněhu a námraz, 
posypy). 

Před zimním obdobím se musí prostor poklopu vyčistit včetně dosedacích ploch a vík. 
V zimním období je žádoucí zajišťovat přístup k zemním zákopovým soupravám šoupátek 
odstraňováním sněhu a ledu. 

Přístup k hydrantům musí být trvale volný. Před zimním obdobím se musí hydranty odvodnit 
(není-li odvodňování automatické). U podzemních hydrantů se musí před zimním obdobím 
prostor poklopu vyčistit včetně dosedacích ploch a víček a provést jejich zabezpečení proti 
zamrzání nejlépe posypem průmyslovou solí.  

V zimním období dbáme na odvodnění vodovodů v nevytápěných a nepoužívaných objektech. 
I potrubí uložené v zemi může být ohroženo mrazem, zejména v místech osazení zemních 
souprav. 

Po zimním období je žádoucí obnovit ochranné a orientační značení, provést očištění 
orientačních tabulek, odstranit porosty na trase hlavních vodovodních řadů, překontrolovat 
stav zařízení a objektů, opravit případně vzniklé škody a celé období pečlivě vyhodnotit. 

 
 

6 Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích 
 
Krátkodobé výpadky jednotlivých zdrojů jsou vzhledem k zásobě vody v akumulacích 
nevýznamné. Zdroj Kvíček je okamžitě a bez problémů nahraditelný ostatními zdroji. Při 
delších odstávkách úpravny vody je možno příslušné vodovody také zásobit vodou z M. 
Vrutice. Tato situace si však již vyžádá, další opatření jako velké odkalování s ohledem na 
nutnost změnit proudění v některých přivaděčích. 
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Kvalita vody v distribuční síti nepodléhá výrazným změnám. Vzhledem k charakteru zdrojů - 
podzemní voda bez úpravy s nízkým obsahem organických látek a nulovou agresivitou se 
zhoršení kvality vody v síti může projevit hlavně: 

 při poruchách na vodovodních řadech, kdy po uzavření a opravě příslušného úseku 
potrubí dochází při opětném zprovoznění k nárazu tlaku vody a s tím souvisejícím 
krátkodobým zhoršením barvy, zákalu a železa.  

 při haváriích většího rozsahu, kdy je nutné z provozních důvodů změnit směr proudění 
vody v potrubí, nebo výrazně zvýšit rychlost proudění vody v potrubí. V takových 
případech dochází ke zvíření usazenin a odtrhnutí případných nárostů. Zhoršení kvality 
vody je zde opět v ukazatelích barva, zákal, železo (případně mangan), někdy i CHSK-
Mn. Situace se obvykle řeší odkalením hlavních řadů se změněným režimem proudění 
před vpuštěním do spotřebitelské sítě. Ne vždy je ovšem možné zcela negativním 
důsledkům zabránit, takže i zde dochází ke krátkodobému zhoršení kvality vody. 

 v koncových úsecích vodovodní sítě v obcích s předimenzovaným vodovodním 
potrubím z nekvalitního materiálu a malými odběry spotřebitelů (obvykle je zde 
spotřeba vody doplňována odběry z vlastní studny), kde je vysoká doba zdržení vody. 
Zde dochází ke korozi ocelového potrubí projevující se opět zvýšením hodnot 
ukazatelů barva, zákal, železo a v některých případech i bakteriální kontaminací. Řeší 
se častějším odkalováním koncových bodů vodovodní sítě. 

 
Nouzové zásobování při poruchách a haváriích 

Postup při nouzovém zásobování vodou je určen interní směrnicí provozovatele. Ta určuje 
postup obecně pro veškeré nouzové zásobování (NZ). Níže jsou uvedeny vybrané části a 
postupy. 

Při velkých odstávkách se NZ řeší vždy a bez prodlení. 

Při odstávkách, které postihnou cca 300 a více odběratelů se NZ řeší při předpokládané době 
trvání odstávky 4 hodiny a více. 

Při lokálních odstávkách se NZ řeší pouze při opravách delších než cca 8 hodin. Většina těchto 
poruch je však odstraněna za kratší dobu. Drobné poruchy a úniky vody se mimo pracovní 
dobu neřeší a odstávka s opravou se odsunují na nejbližší pracovní den. 

O NZ rozhoduje navíc také příslušný technik, nebo vedoucí střediska s ohledem na 
zásobované objekty. Ve vybraných případech se tedy NZ řeší vždy. 

Směrnice také určuje postup při NZ tak, aby byla zachována potřebná kvalita vody a její 
zabezpečení. 
 
Ohlašování specifických případů mimořádných událostí 

Při mimořádných událostech v provozu vodovodu na vodohospodářských objektech, ohrožení 
zdraví a života, ohrožení životního prostředí (např. nedostatečná kvalita pitné vody, únik 
závadných látek do vody a půdy) budou vyrozuměny následující orgány a organizace dle 
povahy události: 
 
Nahlášení zhoršení kvality vody 

Technolog pitných vod, dispečink Slavos, tisková mluvčí, manažer provozu 

Běžné zhoršení kvality (železo, barva, zákal) může řešit provoz dle předem domluvených 
postupů. Tyto případy není nutné dále hlásit mimo Slavos. V závažnějších případech 
rozhoduje technolog pitných vod v součinnosti s manažerem provozu, případně s provozním 
ředitelem. O těchto událostech se dále informuje: 

 Příslušné územní pracoviště KHS Středočeského kraje 

 Odbor životního prostředí příslušné ORP 

V relevantních případech také: 
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 Česká inspekce životního prostředí 

 Příslušný podnik Povodí 

 Případně další organizace dle povahy problému. 
 
Přerušení dodávky pitné vody 

V případě přerušení dodávky pitné vody jsou uvědomovány následující orgány a organizace: 

 Příslušné územní pracoviště KHS Středočeského kraje 

 Obecní a městské úřady postižených obcí 

 Příslušné vodoprávní úřady 

 Dispečink integrovaného záchranného systému pro Středočeský kraj 

 Rozhodující velkoodběratelé, školy, nemocnice a ostatní důležití odběratelé 

 Všichni odběratelé zaregistrovaní do systému SMS Info 
 
V případě plánovaných odstávek se takto děje minimálně 15 dní předem. 

Seznam těchto organizací je uložen na dispečinku Slavos včetně telefonních čísel. 
 
Při srážkách s nadměrnou intenzitou 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat vyústním objektům a armaturním šachtám (vizuální 
kontrola stavu - zatopení šachet a jejich čistota. 
Vodovodní řady jsou provedeny vodotěsně dle ČSN 755911 – Tlakové zkoušky vodovodního 
a závlahového potrubí. 
Při povodních se obsluha vodovodu řídí pokyny Povodňové komise. 
 
Při havárii stavební části 

Připadá v úvahu havárie v prostoru podchodů pod komunikacemi a zpevněnými plochami, kde 
by mohlo dojít k prolomení potrubí vodovodních řadů. V případě poruchy, se provede 
urychlená oprava (ve spolupráci se správcem VT) 
 
Výtah ze Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

§ 40 Havárie 

(1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod. 

(2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 
popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

(3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí 
předcházejí 
 
§ 41 Povinnosti při havárii 

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen učinit bezprostřední 
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě 
pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. 

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně správci 
povodí. 

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou 
povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou 
inspekci životního prostředí, která je o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních 
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léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. 
Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. 

(4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy 
nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým 
následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi. 

(5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření 
při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. 

(6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci 
životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému 
záchrannému sboru České republiky. 
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7 Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení 
 

Instituce Adresa Telefon 

Tísňová linka 
Jednotné evropské číslo 
tísňového volání 

112 (tísňová linka) 

Hasičský záchranný sbor 
České republiky 

Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje - 
stanice Slaný 
Lázeňská 286 
274 01 Slaný 

150 (tísňová linka) 

(950 871 011) 

Policie České republiky 

Policie ČR – KŘP 
Středočeského kraje 
Obvodní oddělení Slaný 
Fričova 149 
274 01 Slaný 

158 (tísňová linka) 

(974 873 572) 

Zdravotnická záchranná 
služba 

Zdravotnická záchranná 
služba Středočeského kraje 
p.o. 
Vančurova 1544 
272 01 Kladno 

155 (tísňová linka) 

(800 888 155) 

Vodoprávní úřad 

Městský úřad Slaný  
odbor životního prostředí 
Masarykovo náměstí 160 
274 01 Slaný 

312 511 111 

Územní hygienik 

Krajská Hygienická Stanice 
Středočeského Kraje 
Gen. Klapálka 1583 
272 01 Kladno 

312 292 011 

Příslušný inspektorát České 
inspekce životního prostředí 

ČIŽP 
Oblastní inspektorát Praha 
Wolkerova 10/11 
160 00 Praha 6 

233 066 111 

Správce vodního toku 

Povodí Vltavy státní podnik 
Holečkova 8 
150 24 Praha 5 
závod Dolní Vltava 
Grafická 36 
150 24 Praha 5 

257 099 111 

257 329 425 
(centrální dispečink pro 
hlášení mimořádných 
událostí) 
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Seznam zásobovaných obcí včetně kontaktů: 
 

Obec Telefon E-mail 

Beřovice 312 591 222 ouberovice@centrum.cz 

Dřínov 312 591 118 drinov@volny.cz 

Hobšovice 312 591 229 obechobsovice@centrum.cz 

Jarpice 312 591 190 oujarpice@seznam.cz 

Jedomělice 312 589 213 ou.jedomelice@seznam.cz 

Jemníky 312 525 292 info@obecjemniky.cz 

Královice 312 522 552 oukralovice@volny.cz 

Knovíz 312 587 405 ouknoviz@slansko.cz 

Libovice 312 527 637 obec.libovice@email.cz 

Líský 602 183 240 obec@obec-lisky.cz 

Páleč 312 591 223 ou.palec@seznam.cz 

Podlešín 312 583 121 starosta@podlesin.eu 

Pozdeň 312 589 218 obec@obecpozden.cz 

Přelíc 312 547 912 ouprelic@volny.cz 

Řisuty 312 589 212 info@risuty.cz 

Slaný 312 511 111 podatelna@meuslany.cz 

Studeněves 312 521 066 ou-studeneves@volny.cz 

Šlapanice 312 591 191 ouslapanice@seznam.cz 

Tuřany 312 527 622 obec.turany@centrum.cz 

Zvoleněves 312 583 115 obec.zvoleneves@atlas.cz 

Želenice 312 283 724 ou.zelenice@seznam.cz 

Žižice 312 522 386 ou@zizice.cz 
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8 Zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu 
vodního díla 

 
Tento Provozní řád řeší pouze Vodohospodářskou infrastrukturu Slánské oblasti, kterou 
provozuje provozní společnost Slavos Slaný, s.r.o. a která zahrnuje Úpravnu vody Studeněves 
(vč. zdrojů podzemní vody), čerpací stanici Kvíček (vč. zdrojů podzemní vody), přiváděcí a 
vodovodní řady vč. vodojemů pro obce Beřovice, Dřínov, Hobšovice, Jarpice, Jedomělice, 
Jemníky, Královice, Knovíz, Libovice, Líský, Páleč, Podlešín, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Slaný, 
Studeněves, Šlapanice, Tuřany, Zvoleněves, Želenice, Žižice. 

Vodohospodářská infrastruktura Slánské oblasti byla vyčleněna ze skupinového vodovodu 
Kladno, Slaný, Kralupy, Mělník (KSKM), provozovaného společností Středočeské vodárny, 
a.s. (SVAS). 

Provozovatelé jednotlivých částí vodovodu řešené oblasti musí spolupracovat na základě 
uzavřených dohod a zpracovaných PŘ. 

Zásady spolupráce mezi provozovateli Slavos a SVAS jsou součástí samostatných dohod. 
 
 
 

9 Pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se 
souvisejícími předpisy 

 
Dle Zákona o vodách a navazující legislativy, musí být soulad mezi jednotlivými provozními 
dokumentacemi vodních děl (vodárenských objektů), aby byl zajištěn řádný bezporuchový a 
bezproblémový provoz a hlavně určená množství a kvalita dodávané a rozváděné pitné vody 
dle požadavku „Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  

Související dokumenty: 

 Provozní řád vodovodů Slánské oblasti podle Zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění 
některé zákony na úseku ochrany zdraví. 

 Provozní řád pro provoz a obsluhu Úpravny vody Studeněves 

 Havarijní plán pro únik závadných látek podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů pro Úpravu vody Studeněves 

 
Mezi jednotlivými dokumenty musí být návaznost a musí být konzultovány mezi jednotlivými 
provozovateli (správci, majiteli). 
 
 
(pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s 
manipulačním řádem, s programem dohledu podle jiného právního předpisu (Vyhláška č. 
471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 
255/2010 Sb.), havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu 
pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla)) 
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10 Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných 
měření 

 
Pokyny k preventivní kontrole objektů a zřízení vodovodu, vč. vedení knihy revizí a 
oprav 

U menších vodovodů je postačující vedení záznamů o provedení revizí a oprav v provozním 
deníku nebo v samostatném souboru ve strojní paměti řídícího a evidenčního počítače 
VODOVODU, kde je uvedeno označení stroje nebo zařízení, rozsah revize vč. uvedení 
předpisu, podle kterého byla revize provedena, kdo a kdy revizi provedl a záznam o výsledcích 
revize nebo kde jsou uloženy. Dále je uveden v tabulce přehled kontrol a revizí zařízení 
vodovodu podle předpisů a ČSN: 
 
Přehled revizí a kontrol: 
 

Druh zařízení Druh kontroly Četnost Předpis 

Tlak. nádoby stabilní 
neprůlezné 

provozní kont. 24 měs. ČSN 690012 

Ruční hasicí přístroje kontr. rozmístění 12 měs. Vyhl.37/86 Sb §6 

Ruční hasicí přístroje prozkoušení 24 měs. ČSN 389100 

Požární vodovod provozní kontrol 12 měs. ČSN 730873 čl.9.1 

El. stroje revize 12 a 36 měs. ČSN 342505 

El. zařízení v SNV1 revize 12 měs. ČSN 343800 

El. zařízení revize 60 měs. ČSN 343800 

Tlakoměry prov. zkouška 24 měs. ČSN 690012 

Tlakoměry prov. zkouška 24 měs. 
ČSN Výnos ÚNM 
č.501/1988 

Průtokoměry úřední ověření 24 měs. 
ČSN Výnos ÚNM 
č.501/1988 

 
 
Četnost a rozsah prováděných provozních kontrol jakosti 

Program kontrol (PK) jakosti dle „Vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody je prováděn v rámci 
schváleného harmonogramu odběru vzorků pitné vody na vodovodní síti Slánské oblasti. 
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11 Další údaje 
 

11.1 Údaje o době platnosti provozního řádu vodního díla 
 
Provozní řád pro Vodovody Slánské oblasti je platný do doby podstatných změn v obsahu 
nebo rozsahu. 
 
 

11.2 Údaje o provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla 
nebo při změně podmínek provozu vodního díla 

 
Tento Provozní řád je zpracován na základě ustanovení vyhlášky č. 216/2011, TNV 75 5950 
Provozní řády vodovodu a TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných 
vodovodů a na základě rozhodnutí investora a provozovatele.  

Provozní řád slouží pro uvedení vodovodu Slánské oblasti do provozu, který bude zajišťovat 
provozní společnost Slavos Slaný, s.r.o.. Nabývá platnosti dnem schválení. Je platný do doby, 
než dojde k zásadním změnám v systému provozu celého díla, při drobných úpravách dojde 
pouze k revizím jednotlivých ustanovení. Všechny změny je třeba zakotvit v PŘ, při případných 
rekonstrukcích misí být PŘ celý přepracován. 

Provozovatel dbá, aby Provozní řád odpovídal platným předpisům, vybavenosti a způsobu 
provozu vodovodů Slánské oblasti. Provozovatel je povinen Provozní řád pravidelně 
kontrolovat v časových intervalech kratších než 5 let. 

Součástí Provozního řádu je projektová dokumentace skutečného provedení, kterou 
provozovatel převzal při přejímce do své správy od vlastníka. To se týká i veškeré 
dokumentace dodané s jednotlivými stroji, přístroji a ostatním zařízením. 
 
 

11.3 Údaje o vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, 
změn a údržby 

 
Záznamy v provozním deníku musí obsahovat: 

 pracovní pokyny a prováděné činnosti, vykonané práce s podrobným popisem a 
udáním potřebného času 

 provozní technologické závady, poruchy, havárie, včetně mimořádných událostí 

 návštěvy a kontroly zařízení a objektů 
 
Provozní záznamy slouží k vyhodnocování výsledků provozu, k jeho řízení a eventuálním 
úpravám. Ve většině provozů zajišťuje provozovatel tabelární uspořádání ev. grafické 
zpracování výsledků prováděných měření. 

Součástí provozních plánů musí být i kniha revizí, změn a oprav, do které se podle 
provedených úkolů zaznamenává: 

 Záznam o provedených revizích vodovodů, včetně strojního a elektro vybavení i 
ostatních objektů, a to: 

o doba provedení revize a její soulad s provozním plánem 
o zkontrolovaný úsek, objekt, technologické zařízení 
o zjištěné závady a požadavky 
o záznam o provedených opatřeních při revizi 
o jména osob, které revizi provedli 
o rozhodnutí odpovědného pracovníka a odstranění závad (způsob, termín, 

podpis) 
o odstranění závad (výsledek) 

 Záznam o provedeném čištění, údržbě a opravách objektů a zařízení, a to: 
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o doba provedení 
o místo, druh a použité zařízení – spotřeba materiálu 
o jména osob, které úkony provedli 
o záznam o kontrole odpovědným pracovníkem a jeho podpis 

 Záznam o poruchách a haváriích, ve kterém bude uvedeno: 
o doba poruchy a havárie (čas od – do) – místo a rozsah, příčina 
o návrh na odstranění podepsaný odpovědným pracovníkem 
o potřeba materiálu, pracovního času 
o jména pracovníků, kteří závadu odstranili – záznam o provedení prací 
o kontrola odpovědného pracovníka – podpis 

 
Provozovatel vede následující provozní deníky a provozní záznamy: 

 Provozní deník údržby a úklidu vodojemů 

 Provozní deník Úpravna vody Studeněves 

 Provozní deník ČS Kvíček 
 
 

11.4 Údaje o souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů 
 
Při obsluze a údržbě vodovodní sítě musí pracovníci být prokazatelně seznámeni s příslušnými 
bezpečnostními předpisy podle druhů prací, které vykonávají. 

Pracovníci obsluhy a údržby musí tyto bezpečnostní předpisy dodržovat a jimi se při práci řídit. 

Pracovníci obsluhy a údržby musí být řádně vybaveni pracovními a ochrannými prostředky a 
musí se podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám. 

Všichni pracovníci přicházející do přímého kontaktu s pitnou vodou musí mít zdravotní průkaz 
a absolvovat školení z hygienického minima. 

Odpovědnost na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je plně v kompetenci 
zaměstnavatele a všichni zaměstnanci se musí bezpodmínečně řídit vnitropodnikovými 
předpisy pro BOZP a požární ochrany (PO). 

Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit BOZP při provozování vodohospodářské infrastruktury, 
pro kterou je zpracován tento provozní řád. Provozním řádem není možné prokazovat plnění 
povinnosti zaměstnavatele uvedené v příslušné legislativě. 

 

Obecné požadavky na nebezpečí z provozu vodovodu 

Obsluhovatel, pracující v provozu vodovodu je vystaven řadě nebezpečí a rizikům, které jsou 
dána samotným charakterem pracoviště. Proto musí vykonávat všechny práce tak, aby 
neohrožoval zdraví či život svůj, nebo jiných pracovníků, a aby nepoškodil jemu svěřená 
zařízení.  

Při obsluze vodovodu se musí řídit následujícími dokumenty a nařízeními: 

 Nařízení, která obdrží od svého přímého nadřízeného (mistra, vedoucího provozu), 
nebo od kontrolních a revizních orgánů 

 Příslušné normy, předpisy a nařízení 

Nebezpečí rizika, vyplývající z provozu vodovodu: 

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Zvyšuje se ve vlhkém a mokrém prostředí 

 Nebezpečí úrazu od točivých částí strojů: Nebezpečí úrazů, vzniklých mechanickou 
příčinou (klopýtnutí, uklouznutí, pád z výšky, poranění řezná, bodná, tržná) 

Protipožární zásady – postup při likvidaci požáru 

Okamžitě se pokus uhasit oheň sám. Jsou-li v blízkosti lidé, přivolej pomoc voláním „HOŘÍ“. 
Před zahájením hašení VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉHO PROUDU! 

Nemůžeš-li oheň uhasit ani s přivolanou pomocí, volej okamžitě hasiče na tel. čísle 150. 
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Při hašení použij vhodný hasicí přístroj podle druhu hořícího materiálu. Zařízení pod proudem 
můžeš uhasit pouze sněhovým a práškovým hasicím přístrojem. 

Přivoláš-li hasiče, ohlašuj tyto skutečnosti v tomto pořadí: 

 co hoří 

 kde hoří, tj. adresu + popis příjezdové trasy 

 číslo telefonu, ze kterého voláš, linku a jméno 

 čekej na zpětný dotaz, budeš-li vyzván 

 zařiď, aby požární jednotku očekávala na příjezdové silnici informovaná osoba, která ji 
dovede na místo 

Stejně postupuj i při přivolání jiné pomoci. 

Zprávu o průběhu, likvidaci požáru a o způsobených škodách je nutné podat následně 
vedoucímu provozu a bezpečnostnímu technikovi. 
 
 

11.5 Údaje o přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků 
 
Všeobecné požadavky bezpečnosti práce 

 Zaměstnanec je povinen dodržovat bezpečností a hygienické přepisy v rozsahu své 
činnosti a zařazení. Plnit příkazy a pokyny vedoucího, vydané v zájmu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále BOZP) 

 Účastnit se školení a instruktáží BOZP a PO, prováděných organizací. 

 Zaměstnanec je povinen dodržovat protipožární předpisy a postupy práce, které jsou 
dány provozním řádem a pokyny přímého nadřízeného 

 Při přejímce směny je zaměstnanec nastupující službu povinen seznámit se stavem a 
činností veškerého zařízení na pracovišti. Současně provede kontrolu stavu pracoviště 
z hlediska bezpečnosti, hygieny a dodržování protipožárních předpisů. 

 Každý zaměstnanec je povinen dodržovat zákaz obsluhy těch zařízení, jejichž obsluha 
mu nepřísluší a k jejichž obsluze nebyl vyškolen nebo učen. 

 Nedostatky, zjištěné závady v BOZP nebo v požární ochraně musí hlásit urychleně 
nejbližšímu představenému. Pokud je to možné a pracovník je k tomu určen, učiní 
opatření k jejich odstranění. Závady musí být zaznamenány v denním hlášení (v 
provozním deníku). 

 Závady a poruchy na strojním a elektrickém zařízení i jejich dodatečné odstranění musí 
být zaznamenány v denním hlášení (v provozním deníku). 

 S elektrickým a strojním zařízením nutno pracovat se zvýšenou opatrností. Opravy a 
údržbu lze provádět pouze v době, kdy je zařízení v klidu, nebo elektrické zařízení je 
odpojeno ze sítě. Opravu elektrického zařízení smí provádět pouze odborník. 

 Na pracovišti musí být každý zaměstnanec pozorný a smí použít pouze vyhrazených 
cest, chodníků, lávek, schodů, východů a vchodů. 

 Před nástupem směny a během ní nesmí zaměstnanec požívat alkoholické nápoje, 
nebo omamné látky, snižující jeho pracovní schopnost a pozornost. 

 Je zakázáno kouřit a vstupovat s nechráněným ohněm do prostorů, kde je nebezpečí 
výbuchu a požáru. 
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Výkresová část projektové dokumentace 

 
 

 Mapa vodovodu jako celek (mapa je přiložena a je součástí PŘ) 

 Ostatní podrobné mapové podklady v rozsahu, potřebném k obsluze a údržbě 
vodního díla jsou součástí Geografického informačního systému (GIS) provozovatele 
Slavos Slaný, s.r.o. (nejsou přiloženy k PŘ) 
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PROTOKOL 
 

o seznámení obsluhy s Provozním řádem 
 
 

Vodní dílo: Vodovody Slánské oblasti 
 
 
 
Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech 

manipulačních a provozních řádů vodních děl, § 3 odst. (1) bod l), byla obsluha 

vodního díla Vodovody Slánské oblasti seznámena s přiloženým Provozním řádem pro 

vodní dílo Vodovody Slánské oblasti. 

 
 
 
 
 
Seznámení provedl: 
 

datum jméno podpis 

   

 
 
 
 
Obsluha vodního díla: 
 
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s celým zněním tohoto Provozního řádu  
včetně příloh. 
 

datum jméno podpis 

   

   

   

   

   

 


