
Ústí n. L. – Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad 

Labem 
 

 

Stavba řeší vybudování nového souvislého kanalizačního systému pro odvedení  splaškových 

odpadních vod, v městské části Strážky, kde kanalizace zatím neexistuje. Nová kanalizace bude 

odvedena do městské části Habrovice, kde stávající ČOV bude zrušena a nahrazena čerpací stanicí, 

která bude splaškové vody přečerpávat do Všebořic, které jsou již napojeny na městskou ČOV. 

Předpokládané náklady včetně PD+IČ+BOZP atd.    49,380 tis. Kč 

Na kanalizaci Stážky – Habrovice zpracována DSP a vydáno stavební povolení na propojení 

Habrovice – Všebořice zpracována DÚR a vydáno územní rozhodnutí. 

Firma PROVOD zpracovala žádost o poskytnutí dotace ze SŽFP a v současné době město obdrželo 

příslib na přidělení dotace ve výši cca 22 mil. Kč. 

Byla dopracována projektová dokumentace pro přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť a 

v současné době je zajišťováno stavební povolení. 

Dne 23.7.2010 byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby. V této soutěži zvítězila firma 

Severočeská stavební a. s., s nejnižší nabídkovou cenou 46 406 917,- Kč s DPH. 

 

 

 

Kanalizace  Svádov – II. etapa 

 

 

Stavba řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní 

vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. Stávající kanalizační stoky zakončené volnými výustmi 

z ulic Jana Želivského a Pod Hradištěm budou podchyceny a odpadní vody budou převedeny 

novými kanalizačními stokami do stávající čerpací stanice, která odvádí odpadní vody na ČOV 

Neštěmice. U stávající volné vyústi v ul. Pod Hradištěm bude osazena nová čerpací stanice  

odpadních vod, která bude přečerpávat odpadní vody z ulic K Zámku a Pod Hradištěm. 

Předpokládaná délka gravitační kanalizace cca 4 000 m. 

Předpokládané náklady………………............. 40 mil. Kč 

Spolufinancování ze zdrojů EU 

Projektovou dokumentaci  zpracovává PROVOD – inženýrská společnost s. r. o., Ústí nad Labem 

cena dle výběrového řízení 2 378 400,- Kč. Je zpracovaná dokumentace k územnímu řízení a 

vydáno územní rozhodnutí. 

 

 

 

Kanalizace Brná – III. etapa 
 

 

Stavba řeší vybudování nového souvislého kanalizačního systému pro odvedení splaškových 

odpadních vod, v městské části Brná. Jedná se o dostavbu kanalizačního systému v rozsahu 

napojení Brné na ČOV Střekov včetně přestavby ČS Brná a ČS Lázně. Dostavba splaškové 

kanalizace v ulici Sebuzínská, Zlatá Stezka, Údolí Prudkého potoka a navazujících ulic o celkové 

délce cca 5 100 m. 

Předpokládané náklady ……………………50 mil. Kč 

Spolufinancování ze zdrojů EU 

Zhotovitelem projektové dokumentace je ATIKING s. r. o., Praha, cena dle výběrového 

řízení2 379 600,- Kč. Je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. 
 

 



Odkanalizování místní části Hostovice 

 

 

Stavba řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Hostovice s napojením do stoky 

v ulici Hostovická, která je již součástí kanalizačního systému zakončeného centrální ČOV 

Neštěmice. 

Předpokládaná délka kanalizace cca 2 800 m, z toho cca 300 m tlakové kanalizace,zbytek  

gravitační kanalizace. 

Předpokládané náklady …………………14 mil. Kč 

Zhotovitelem projektové dokumentace je firma PROVOD – inženýrská společnost s. r. o., Ústí nad 

Labem, cena dle výběrového řízení 2 116 800,- Kč. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení 

a ke stavebnímu povolení. 

 

 

 

Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem 

 

 

Stavba řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Vaňov. Stavba bude navržena 

v souladu se zásadami danými pro odvedení splaškových odpadních vod z Vaňova ve studii  SčVK 

 a. s. 

Předpokládaná délka gravitační kanalizace cca 3 200 m. 

Předpokládané náklady …………………40 mil. Kč 

Předpoklad spolufinancování ze zdrojů EU 

Zhotovitelem projektové dokumentace je firma PROVOD – inženýrská společnost s. r. o., Ústí nad 

Labem, cena dle výběrového řízení 2 394 000,- Kč. 

 

 

 

 


