Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3501.5101.0007 Česká Lípa
.0007.08 Okřešice
identifikační číslo obce 10974
kód obce 02138

PODKLADY
1.
2.
3.
4.

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 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické
výkazy
Územní plán SÚ Česká Lípa schválen 07/98 MěÚ Česká Lípa

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část města Česká Lípa – Okřešice leží jihovýchodně od České Lípy
v nadmořské výšce 210,00 m n.m. Trvale zde žije do 50 obyvatel se 3 rekreačními objekty.
Území se nachází se v PHO vodního zdroje a v CHOPAV Severočeská křída. Neprotéká zde
vodoteč. Zástavba je soustředěná při místní komunikaci. Slouží pro příměstskou rekreaci
České Lípy.
Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
Okřešice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Česká Lípa napojením
z vodovodní sítě Sosnové (SK-260.6.0-CLI). Do středu obce je přiveden řad DN 100 (PVC),
dále je již v dimenzi 2“ (rPE). Na vodovod je napojeno cca 80-90% obyvatel. Majitelem je
SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní.
×××××
Stávající vodovod vyhovuje výhledovým potřebám. Výměna části vodovodního řadu
z rPE řadem PVC DN 80 provedena v r.2004.
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 a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V Okřešicích není vybudována soustavná kanalizace ani ČOV. Odpadní vody jsou
likvidovány v lokálních zařízeních - žumpách s vyvážením na ČOV Česká Lípa – 5 km.
Dešťové vody se vsakují do terénu.
×××××
Okřešice leží v ochranném pásmu vodního zdroje (ZP 8), a proto bude nezbytné
zajistit ve výhledu vhodné odvedení a likvidaci odpadních vod z území. Likvidace odpadních
vod bude řešena individuelním způsobem s využitím bezodtokových jímek 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 využití malých domovních čistíren pro čištění
odpadních vod.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
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