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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část města Jablonné v Podještědí – Heřmanice leží severně od Jablonného 
v Podještědí v nadmořské výšce 360,00 m n.m. V Heřmanicích žije do 300 trvale žijících 
obyvatel a je zde 200 rekreačních objektů a 3 ubytovací zařízení (100 lůžek). Soustředěná 
zástavba zemědělského charakteru se nachází v CHKO Lužické hory, v CHOPAV 
Severočeská křída a připravovaném PHO Tlustecký blok. Protéká zde Heřmanický potok, 
který náleží do povodí Ploučnice. Stávající zástavba je z poloviny využívána pro rodinnou 
rekreaci. Z významnějších firem zde sídlí firma ROVS s.r.o. – zemědělství, SIKR – 
průmyslová síta.  

Rozvoj se předpokládá pouze v turistickém ruchu. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 V obci není žádný vodovod pro veřejnou potřebu. Pitná voda je získávána z místních 
zdrojů (domovní a obecní studny). 
 

××××× 
 
 Navrhuje se vybudování vodovodu s jeho připojením na stávající vodovodní systém 
města Jablonné v Podještědí, následně přestavba ČS u vrtu RH4 Kněžice, výtlačný řad, 
nový VDJ Kamenný vrch a rozvodná síť s přerušovací komorou. 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 Kněžice. 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 místní části města Jablonné v Podještědí – Heřmanice není vybudována kanalizace 
pro veřejnou potřebu ani ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách 
s vyvážením na ČOV Jablonné v Podještědí – 4,5 km. 
 V Heřmanicích je ČOV pro SKR – průmyslová síta a rekreační areál MALEVIL. Dále 
jsou v současné době povoleny malé ČOV u nových rodinných domů.. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod. 
 

××××× 
 
 V Heřmanicích se uvažuje s výhledovým vybudováním splaškové gravitační 
kanalizační sítě v délce cca 2,500 km, čerpací stanice a výtlačného řadu v dl. cca 1,800 km. 
Odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě Jablonného v Podještědí. 
 Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod bude napojena převážná část obyvatel. Od 
zbývajících obyvatel budou odpadní vody nadále likvidovány individuelně v bezodtokových 
jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována 
ČOV Jablonné v Podještědí). 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 zůstane zachováno. 


