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 CZ051.3505.5105.0113 Proseč pod Ještědem 
   .0113.02 Domaslavice 
 

identifikační číslo obce  31786 
kód obce  13324 

 
 
 
PODKLADY 
 
1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
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odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu - obec 
4. Proseč pod Ještědem - urbanistická studie 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Proseč pod Ještědem – Domaslavice se nachází severně od 
Českého Dubu v nadmořských výškách 345 - 350 m n.m. V Domaslavicích žije okolo 
50 trvale žijících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, slouží 
převážně k rekreačním účelům, je zde rodinné bydlení, malé průmyslové provozovny, 
zemědělství pouze omezeně. Nedaleko protékající potok Rašovka spadá do povodí 
vodárenského toku Jizera. Území leží v CHOPAV Severočeská křída.  

Počet trvale žijících obyvatel nebude stagnovat, předpokládá se mírný nárůst. Do 
budoucna se předpokládá  rozvoj v trvalém rodinném bydlení. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 

Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu, se zdrojem v Proseči - zářez 
s vydatností 11 l/s. Voda ze zdroje natéká do vodojemu Proseč 150 m3 (580,00 m n.m. – 
terén), z kterého je gravitačně zásobena horní část obce Proseč řadem DN 100, dále je 
propojen na  vodojem Proseč Za Humny 100 m3 (520,00/517,00 m n.m.) pro střední část 
obce Proseč a další vodojem Proseč Za Humny 100 m3 (462,4/457,4) pro část obce 
Domaslavice - dolní tl. pásmo (M-17.0.0-PRO). Na vodovod je napojeno 91% obyvatel. 
Majitelem i provozovatelem vodovodu je obec Proseč pod Ještědem. 
 

××××× 
 
 Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. 
Výhledové doplnění vodovodních řadů se plánuje včetně nové výstavby rodinných domků 
v dl. cca 500 m DN 80. 
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobení 
pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V místní části obce Proseč pod Ještědem – Domaslavice je vybudována dešťová 
kanalizace (K525.2.1-J.N), do které jsou po předčištění v septicích zaústěny i splašky. 
Kanalizace je vyústěna do rokle za obcí a dále do vodoteče. 

Dešťové vody se vsakují do terénu nebo se odvádí pomocí příkopů, propustků 
a hlavně dešťovou kanalizací cca 35 let starou (ve správě obce Proseč) do rokle a dále do 
vodoteče. 
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 Vzhledem k malému počtu obyvatel se v Domaslavicích uvažuje i nadále 
s individuálním čištěním splaškových vod. Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými 
jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována 
ČOV Liberec). 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. 
 Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


