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PODKLADY 
 
1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Územní plán SÚ Česká Lípa schválen 07/98 MěÚ Česká Lípa 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část města Česká Lípa – Dobranov leží východně od České Lípy v nadmořské 
výšce 200,00 m n.m. Trvale zde žije do 400 obyvatel, jsou zde 4 rekreační objekty. Zástavba 
je soustředěná podél místní komunikace. Nachází se v PHO vodního zdroje a v CHOPAV 
Severočeská křída. Zástavbou protéká Šidlovský potok a Dobranovský potok, které náleží do 
povodí Ploučnice. 

Výrazný rozvoj této části se nepředpokládá. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Dobranov je připojen na vodovodní systém České Lípy vodovodním přivaděčem DN 
150 z II. tlakového pásma (SK-260.4.0-CLI) napojeným na řad DN 200 ke kotelně Dukla (na 
odbočce je osazen redukční ventil). Na vodovod je napojeno 76% obyvatel. Majitelem je SVS 
a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Ostatní obyvatelé jsou zásobováni z lokálních zdrojů. 
 

××××× 
 
 Kapacita zásobního řadu do Dobranova je dostatečná nejen pro výhledovou výstavbu 
v obci, ale i pro připojení dalších lokalit (např. Písečná). Rozvodné sítě jsou v dobrém stavu 
a nevyžadují nákladné opravy. 
 Dle provozovatele připojení na vodovod v některých lokalitách nepřipadá v úvahu 
vzhledem k nízkému tlaku. 
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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. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Není zde vybudována soustavná kanalizace ani ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány 
v lokálních zařízeních – septiky – 50% obyvatel, žumpy – 40% s vyvážením na ČOV Česká 
Lípa – 7 km. Odpadní vody od 10% obyvatel jsou čištěny na MČOV . 

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

××××× 
 
 V Dobranově bude vybudován oddílný kanalizační systém vyústěný na centrální 
mechanicko-biologické čistírně odpadních vod. Odtok vyčištěné vody bude zaústěn do 
Dobranovského potoka. Kanalizační síť bude z PVC trub délky cca 4,0 km. 

Dešťové vody budou nadále odváděny systémem struh, příkopů a propustků do 
vodoteče nebo se budou vsakovat do terénu.  
 


