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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Blíževedly – Skalka leží jihozápadně od České Lípy v rovinatém 
terénu v nadmořské výšce 392 m n.m. Trvale zde žije do 100 obyvatel se 9 rekreačními 
objekty. Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru, území leží v CHKO Kokořínsko 
a je v PHO II. vodního zdroje. Je zde požární nádrž – 1000 m2. Protéká zde Litický potok, 
který náleží do povodí Ploučnice. Předpoklad rozvoje  – spíše stagnace. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec má vodovod pro veřejnou potřebu (M-202.0.0-SKA). Voda z vrtu (1,9 l/s) je 
čerpána potrubím DN 80 do VDJ 50 m3 (423,20/420,60 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do 
spotřebiště. Na vodovod je napojeno 76% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  Vodovod byl budován na 
přelomu roku 1910. 

Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. 
 

××××× 
 
 Vodovod je v dobrém stavu vzhledem ke stagnaci v osídlení není uvažováno s 
rozšířením. Ve výhledu bude nutné řešit případnou úpravu kvality vody ze zdroje 
(odželeznění zdroje) a vyměnit dožilé řady. 
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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 
 
 Ve Skalce není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, splaškové 
odpadní vody jsou odváděny do septiků s přepady zaústěnými do vodoteče – 50% obyvatel 
a bezodtokových jímek – 50% obyvatel s vyvážením na ČOV Česká Lípa – 22,5 km. 
Odpadní vody od 100% rekreantů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách vyvážených na 
ČOV Česká Lípa. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče 
nebo se vsakují do terénu. 
 

××××× 
 
 V lokalitě se neuvažuje s výstavbou kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV. 
Likvidace odpadních vod bude i nadále řešena individuelně. Stávající septiky budou 
nahrazeny bezodtokovými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních 
vod (bilančně je uvažována ČOV Česká Lípa). 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. 
 Stávajícím způsobem budou odváděny též dešťové vody. 
 


