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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část města Dubá – Nedamov leží jihovýchodně pod obcí Dubá v nadmořské 
výšce 256-280,00 m n.m. Trvale zde bydlí do 20 obyvatel se 118 rekreačními objekty a 2 
ubytovacími zařízeními (50 lůžek). Zástavba je rozptýlená a slouží pro  rekreaci i ve výhledu 
se uvažuje hlavně s mírným rozvojem rekreace. Osada leží v CHKO Kokořínsko, v CHOPAV 
Severočeská křída a v PHO vodního zdroje. V části zástavby protéká Nedamovský potok, 
který náleží do povodí Labe a rozprostírá se zde vodní plocha. 

Rozvoj se nepředpokládá. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu Nedamov, Panská Ves, Křenov 
(M-220.2.0-PVE). Vodovodní systém je založen na čerpání vody (1 l/sec) ze zářezů v 
Nedamovském údolí (0,9-5,0 l/s) přes síť Nedamova do vodojemu 25 m3 (353,87/352,07 m 
n.m.), z něhož jde zásobní řad do vlastního spotřebiště. Na vodovod je napojeno 100% 
obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.  
 

××××× 
 
 Ve výhledu je uvažováno s dostavbou rozvodné vodovodní sítě. Z ekonomických 
důvodů akce posunuta za horizont roku 2015. 
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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. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Není zde kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní splaškové vody jsou 
likvidovány v žumpách s vyvážením na ČOV Dubá – 2 km. 

Dešťové vody budou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových 
vod nebo se vsakují do terénu. 
 

××××× 
 
 V Nedamově se nenavrhuje kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních 
vod z důvodu malého počtu trvale žijících obyvatel. Likvidace odpadních vod od trvale 
i přechodně žijících obyvatel bude řešena individuelním způsobem v bezodtokových jímkách 
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. 

Dešťové vody budou i nadále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků 
do povrchových vod nebo se budou vsakovat do terénu. 
 


