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Varianta řešení č.2. Pro likvidaci splaškových vod ze Sedčic připadá v úvahu čištění v obecní
ČOV, do které by byly splaškové vody přiváděny levnější tlakovou kanalizací DN 50 případně
dražší gravitační kanalizací DN 250, viz studie R. Hladíka z prosince 2012.

4.6. Žabokliky 34 obyvatel
Varianta č.1. Napojení tlakové kanalizace v Žaboklikách na připravovaný výtlak ze Chban do
Žatce je optimálním řešením. Čištění splaškových vod na větších čistírnách vykazuje téměř vždy
lepší výsledky než čištění v čistírnách domovních.
Varianta 2. Pokud by se výtlak ze Sedčic nerealizoval, bylo by nutné zřídit domovní čistírny u
všech produkčních míst a vyčištěnou vodu likvidovat ve vsakovacích objektech nebo ji vypouštět
do vodoteče.

5. Závěr (doporučení)
V sídlech Břežany, Číňov a Chudeřín považuji za vhodné řešit likvidaci splaškových vod
individuálně, t.j. v domovních ČOV případně jímkami na vyvážení. Obec Nové Sedlo přispěje
všem majitelům domů, kteří si pořídí čistírnu a zkolaudují ji, částkou 20 000,- Kč.
Řešit likvidaci splaškových vod v Břežanech splaškovou kanalizací a společnou ČOV by bylo
neekonomické.
Pro místní část Sedčice je optimální variantou tlaková kanalizace s domovními čerpacími jímkami
napojená na výtlak ze Chban resp. do potrubí převádějícího splaškové vody z Nového Sedla do
Žatce. Při odhadovaných nákladech stavby 9 800 000,- Kč bez DPH (součet 2 a 5) bude cena za
vyřešení jednoho napojeného obyvatele cca 72 000,- Kč. Na stavbu by bylo možné získat dotaci ze
Státního fondu životního prostředí případně od Ministerstva zemědělství.
Ekonomicky akceptovatelná je v Sedčicích i kanalizace zakončená obecní čistírnou odpadních vod
v ceně 1 500 000,- Kč. Pokud by se splaškové vody odváděly tlakovou kanalizací v odhadované
ceně 5 325 000,- Kč bez DPH (součet 2 a 6), byla by cena za vyřešeného obyvatele byla cena 39
200,- Kč.
Pro gravitační kanalizace s obecní čistírnou při celkových odhadovaných nákladech 11 455 000,Kč by cena za vyřešeného obyvatele byla 84 000,- Kč bez DPH (součet 3, 4, a 6). Pozn. Tady už
hrozí riziko, že by při prodražení stavby, by nebylo možné dosáhnout na dotační peníze.
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