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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Tuhaň – Pavličky, Dolní Dubová Hora leží jižně od České Lípy 
v průměrné nadmořské výšce 270,00 m n.m. Trvale zde bydlí do 100 obyvatel s 12 
rekreačními objekty. Pavličky jsou rekreační lokalitou s řadou původních obytných objektů 
lidové architektury sloužící z větší části k rekreaci. Celé území Pavliček (včetně Dolní 
Dubové Hory) leží v CHKO Kokořínsko a v CHOPAV Severočeská křída. Zemědělská výroba 
je zde velmi drobná, pouze při obytných objektech, ale vznikají zde drobné podnikatelské 
aktivity. Celé zastavěné území je ve II. vnějším ochranném pásmu pramenní oblasti Horní 
Liběchovky (pod osadou je několik vodárenských vrtů).  Osada je řídce zastavěná podél 
silnice a Zakšínského potoka, který náleží do povodí Liběchovky. 

Předpokládá se mírný rozvoj. Pavličky jsou jedinou osadou, která má nejvíce 
možných rozvojových ploch pro zástavbu rodinnými domy.  
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Vodárenské zařízení v Pavličkách je součástí skupinového vodovodu Dubá, Zátyní, 
Pavličky (SK-235.3.0-DUB). Vodním zdrojem je soustava pramenních jímek na úpatí kopce 
Dubová hora o celkové kapacitě 8 l/s. Dále byl tento zdroj doplněn o HG vrt HV 25 A (10 l/s). 
U tohoto  zdroje je čerpací stanice (35 l/sec), která čerpá do výtlačného řadu DN 150 (100) 
ukončeného ve VDJ nad obcí Zátyní 500 m3 (361,21/357,31 m n.m.). Pavličky jsou zásobeny 
odbočkou DN 100 z tohoto řadu a tlak je redukován redukčním ventilem.  

Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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 Po provedené rekonstrukci je síť v dobrém technickém stavu, s dalším rozšiřováním 
se neuvažuje. 
 

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 vybudována kanalizace ani ČOV, odpadní vody se akumulují v jímkách 
s vyvážením na ČOV Dubá – 7,5 km. 

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

××××× 
 
 V Pavličkách se nenavrhuje kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních 
vod. Likvidace odpadních vod bude řešena individuelním způsobem v bezodtokových 
jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována 
ČOV Dubá). 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.  


