Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

CZ051.3501.5101.0002 Blatce
.0002.02 Tubož
identifikační číslo obce 00516
kód obce 00511

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.

Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
Údaje provozovatele vodovodu - obec
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Blatce – Tubož leží jižně od České Lípy. Trvale zde žije kolem 10
obyvatel s 21 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená rekreačního charakteru. Celé
území leží v CHKO Kokořínsko a náleží do povodí Labe. V lokalitě se nachází jeden
rybníček o rozloze cca 2000 m2, tato lokalita leží v oblasti pramenů Pšovky, v tomto úseku
toku se jedná o významný vodní tok.
Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
Obec je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je zásoben ze
stávajícího vrtu + ČS. V lokalitě se nachází cca 583 m vodovodu. Vodovod (M-263.0.0-TUB)
je cca 30 let starý. Ostatní zásobení je zajištěno pouze donáškou ze studánek nebo
studněmi. Vydatnost vrtu není známa, jakost vody dle vyjádření majitele OÚ vyhovuje. Na
vodovod je napojeno 25% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec.
×××××
Zlepšit technický stav, rozšířit vodovod pro dalších 10 domů o dalších 600 m (studny
ve špatném stavu) – návrh starosty v PRVKLK není řešen. Vzhledem k malému počtu
obyvatel v části obce je investice neekonomická a neuvažuje se s výstavbou vodovodu pro
veřejnou potřebu (obec řeší z vlastních prostředků).
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravnu vody Zahrádky.
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou
potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V lokalitě není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, splaškové
odpadní vody jsou odváděny do septiků s přepady do vodoteče – 50% obyvatel a
bezodtokových jímek – 50% s vyvážením na ČOV Dubá – 6 km. U rekreačních středisek je
vybudována MČOV.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakují se do
terénu.
×××××
V Tuboži se neuvažuje s výstavbou kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV. Zůstává
individuelní likvidace odpadních vod. Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými
jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována
ČOV Dubá). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku,
posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a
výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé
domovní čistírny pro čištění odpadních vod.
Uvažuje se s výstavbou ČOV (tříkomorový septik + pískový filtr) u OÚ pro restauraci a
tábořiště.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
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