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

odpadních vod 
3. Urbanistická studie  
4. Regionální plán implementace - region Frýdlantského vodárenského sdružení 
AKTUALIZACE 2010 
5. Aktualizované údaje o počtu obyvatel obce, údaje k roku 2008 
6. Provozní řád vodovodu Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., leden/2010 
7. Konzultace se  zástupcem provozovatelem ing. Olyšarem 
8. Konzultace s panem starostou Radkem Halounem 
9. Vyjádření obce z 1. 6. 2010 

 
 

 
 
V místní části Srbská není v roce 2010 navržena žádná aktualizace.  
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Horní Řasnice – Srbská leží v severovýchodním cípu Frýdlantského 
výběžku, u státní hranice s Polskem, v nadmořských výškách 310,00 – 340,00 m n. m. 
Trvale zde žije do 30 obyvatel s 10 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba 
venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a potoka Srbská. Severní 
částí protéká Jindřichovický potok, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok, na 
katastru jsou 2 rybníky. Území náleží do povodí Smědé. Rozvoj Srbské se předpokládá.  
 
 
 
VODOVOD 
 
 V současné době není v místní části Srbská vybudován vodovod pro veřejnou 
potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní.  
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 Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou – 
domovní studny.  

Pro obec Srbská je možné připojení na zdroj pro Horní Řasnici s vybudováním 
vodojemu, čerpací stanice, přívodního řadu a rozvodu vody po obci v délce cca 2,5 km.  
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant 
a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika. 

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu 
pro veřejnou potřebu. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 

V Srbské není vybudována kanalizační síť. 
52% splaškových vod obyvatelstva je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na 
ČOV Nové Město pod Smrkem se svozovou vzdáleností do 15 km. 24% obyvatel má septik 
s přepadem do vodotečí a 24% má septik se vsakováním. 

50% splaškových vod rekreantů je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením 
na pole. 25% rekreantů má septik s přepadem do vodotečí a 25% má septik se vsakováním. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do potoka nebo 
vsakovány do terénu. 
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 V této místní části se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. 
U jednotlivých objektů budou septiky nahrazovány bezodtokovými jímkami s následným 
vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Nové Město 
pod Smrkem). 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 jejich rekonstrukci na malé 
domovní čistírny pro čištění odpadních vod. 
 

Způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován. 
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