
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje   Hydroprojekt cz a.s. 
 A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech 

 zak. číslo :   103606 01 září 2004 Strana 1 
 arch. číslo : 04933/03/1 

 

 CZ051.3501.5101.0006 Častolovice 
   .0006.01 Častolovice 
 

identifikační číslo obce  02160 
kód obce  02160 

 
 
 
PODKLADY 
 
1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Obec Častolovice leží severně od České Lípy v nadmořské výšce cca 275,00 m n.m. 
Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 22 rekreačními objekty a 1 ubytovacím 
zařízením (8 lůžek). Zástavba je rozptýlená, zemědělského charakteru, převažují roubené 
chalupy. Pro blízkost České Lípy je předpoklad rozvoje příměstské rekreace. Je zde požární 
nádrž o velikosti 8 arů. Obcí protéká bezejmenná vodoteč, která náleží do povodí Ploučnice 
a území leží v CHOPAV Severočeská křída. V obci je Floriánova huť – výroba foukaného 
skla (10 zaměstnanců) a sídlo stavební firmy D - STAV (6 zaměstnanců). 

Předpokládá se rozvoj obce z důvodů využití chalup k trvalému bydlení. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu Česká Lípa (SK-260.9.0-CLI) 
prodloužením řadu z obce Lada potrubím DN 175. Na vodovod je napojeno pouze 5 domů, 
ve kterých žije 10 obyvatel.Ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou z vlastních studním. 

 Majitelem je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
 

××××× 
 
 Bude nutná generální oprava přívodního vodovodního řadu z osady Lada a připojení 
dalších obyvatel.  
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V obci není vybudována kanalizace ani obecní ČOV, odpadní vody jsou likvidovány 
lokálně v septicích s odtoky zaústěnými do vodoteče – 42% obyvatel a v žumpách – 6% 
s vyvážením na ČOV Česká Lípa – 7 km. Zbývající odpadní vody od 46% obyvatel jsou 
vypouštěny přímo do povrchových vod. Pouze 6% obyvatel v obci má vybudovanou vlastní 
MČOV. 

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

××××× 
 
 Vzhledem k tomu, že území leží v CHOPAV Severočeská křída a k malému počtu 
obyvatel se v Častolovicích neuvažuje s výstavbou soustavné kanalizace a ČOV. Zůstává 
individuelní likvidace odpadních vod. U objektů vypouštějících odpadní vody přímo do 
vodoteče budou vybudovány bezodtokové jímky. 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. 
 


