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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Juliovka je místní částí obce Krompach a nachází se severně od obce v nadmořské 
výšce 430,00 - 440,00 m n.m.  

V Juliovce žije do 30 stálých obyvatel a je zde 15 rekreačních objektů a 1 ubytovací 
zařízení s 12 lůžky. Zástavba obytných objektů je rozptýlená a protéká zde Krompašský 
potok, který náleží do povodí Ploučnice. Nachází se zde také vodní plocha - přírodní 
koupaliště. Území je v CHKO Lužické hory, v CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního 
zdroje (vrt Juliovka).  

Rozvoj této místní části se nepředpokládá. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 

Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-227.2.0-KRO) z rozvodné 
vodovodní sítě obce Krompach.  

Na vodovod je napojeno 71% obyvatel.  
Majitelem vodovodu a provozovatelem je obec Krompach (vodovod nemá 

pasportizaci).  
Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. 

 
××××× 

 
 Vodovod je pro výhled vyhovující. 
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Odpadní vody jsou likvidovány pouze v lokálních zařízeních - septiky. Rekreační 
zařízení má vlastní MČOV. 

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

××××× 
 
 Ve výhledu zůstává individuální likvidace odpadních vod. Stávající septiky budou 
postupně nahrazovány bezodtokovými jímkami 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 jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění 
odpadních vod. 

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


