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PODKLADY

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

odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy
4. Územní plán SÚ Nový Bor – zadání 06/01
5. Studie – Mikroregion Novoborsko, zpracovatel SVIS Ústí n. L.
6. Žádost obce Sloup v Čechách
7. Návrh změny zpracovaný Ing. Pavlem Mrzenou, autorizovaným inženýrem pro 

vodohospodářské stavby (ČKAIT 0400759)

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Janov je místní částí obce Nový Bor a nachází se ve značně kopcovitém terénu, 
jihovýchodně od obce v nadmořské výšce 287,00 - 310,00 m n.m.

V Janově žije do 200 stálých obyvatel a je zde 30 rekreačních objektů. Zástavba je 
vesnického charakteru, slouží hlavně k rodinnému bydlení a protéká jí vodoteč Chotovický 
potok, který náleží do povodí Ploučnice a leží zde Janovský rybník (2,5 ha). 

Území leží v CHOPAV Severočeská křída a mimo CHKO.

Předpokládá se mírný rozvoj obce. 

VODOVOD

Janovem prochází páteřní řad DN 150, který je součástí skupinového vodovodu 
Česká Lípa - Nový Bor (Chotovice – Janov - Sloup) SK-260.19.0-CLI. 
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Jedná se o nový páteřní řad, který byl uveden částečně do provozu v roce 1998 a v r. 2001 
dokončen. V současné době je na něj připojeno 26 % obyvatel a zbytek obce má lokální 
zdroje v podobě domovních studní. 

Majitelem vodovodu je Sdružení obcí pro stavbu vodovodu a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Zdroje vody vykazují závadnost v ukazatelích „T“, „KNK“, „Be“ a bakteriolog. 
závadnost (lokální zdroje).

×××××

Dostavba vodovodu v obci, zásobní řady DN 63 v dl.1,5 km.

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.

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

Místní část Janov nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 25%. 
Část rodinných domků - 75% má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením 
na ČOV Nový Bor – 3,5 km.

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

×××××

V Janově se uvažuje s výhledovým vybudováním splaškové kanalizační sítě a 
s odváděním odpadních vod do navrhované ČOV ve Sloupu. 
Gravitační splašková kanalizace je navržena o profilu DN 300 v celkové délce 3,745 km. 
Součástí kanalizačního systému budou výtlaky DN 100 a DN 150 v celkové délce 1,235 km a 
tři čerpací stanice. 

Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem struh, příkopů a propustků 
do místní vodoteče nebo se budou vsakovat do terénu. 

Na základě žádosti obce Sloup v Čechách o změnu Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Libereckého kraje byla schválena změna č. 1 usnesením zastupitelstva kraje 
č. 115/06/ZK dne 25. 4. 2006. 

Schválená změna řeší přečerpávání veškerých odpadních vod z obcí Sloup 
v Čechách, Radvanec, Radvanec - místní části Maxov a Nového Boru – místní části Janov 
do kanalizačního systému města Nový Bor, který je zakončený městskou čistírnou 
odpadních vod. 
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V místní části Janov se uvažuje výstavba 4 čerpacích stanic, kanalizační sítě v délce 
3 400 m, výtlačných řadů v délce 2 300 m v celkové ceně cca 19,191 mil. Kč. Realizace se 
předpokládá v letech 2016 – 2018.


	PODKLADY
	CHARAKTERISTIKA OBCE MÍSTNÍ ČÁSTI
	VODOVOD
	ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD



