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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 

Místní část obce Kravaře – Janovice leží  jihozápadně od České Lípy v nadmořské 
výšce cca 311,00 m n.m. Trvale zde bydlí  do 100 obyvatel s 36 rekreačními objekty. 
Janovice mají zemědělský charakter, zástavba je rozptýlená, mírně zvlněný terén. Protéká 
jimi Bobří potok, který náleží do povodí Ploučnice a je zde požární nádrž. Území se nachází 
v CHKO České středohoří. Jedná se o rekreační oblast.  

Rozvoj se nepředpokládá. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 

Obec byla napojena na skupinový vodovod Kravaře - Blíževedly (SK-234.2.0-KRA) 
čerpáním, tato čerpací stanice je dnes mimo provoz, potrubí z Kravař bylo zrušeno.  

V současné době jsou Janovice zásobeny vodovodem pro veřejnou potřebu. Voda je 
jímána nad obcí (0,4 l/s) a gravitačně sváděna do vodojemu 30 m3 (347,30/345,80 m n.m.) a 
dále zásobními řady DN 50 - 80 do obce. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem 
vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
 
 Dokončit rekonstrukci vodovodu a výměnu jednotlivých dožilých řadů. 
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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 vody jsou likvidovány 
lokálně v septicích s odtoky zaústěnými do vodoteče – 70% obyvatel a žumpách – 30% 
s odvozem na ČOV Česká Lípa – 19,5 km. 

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

××××× 
 
 Neuvažuje se s výstavbou kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod. 
Zůstává individuelní likvidace odpadních vod. Žumpy budou 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 nebo 
intenzifikovaných septiků na tyto čistírny pro čištění odpadních vod. 
 Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


