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A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech
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PODKLADY
1.
2.
3.
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Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
Údaje provozovatele vodovodu – obec
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec leží jižně od České Lípy v nadmořské výšce 350,00 m n.m. Jedná se o obec do
50 trvale bydlících obyvatel s 30 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená rekreačního
charakteru. V obci není vhodný recipient, leží v CHKO Kokořínsko a spadá do povodí Labe.
Rozvoj obce se nepředpokládá.

VODOVOD
Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-236.0.0-BLA), který se dělí na
dvě samostatné části se dvěma zdroji (kopané studny) + ČS a studna NZD/2. Jejich
vydatnost není známá, zdroj v části obce tzv. Roveň (NZD/2) nedostačuje v letním období.
Na vodovod jsou připojeny všechny objekty v obci. Akumulace - pouze obsah nádob
hydroforových stanic, který je při větším odběru nedostatečný. Na vodovod je napojeno
100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem zařízení je obec.
×××××
Dnešní stav zásobování pitnou vodou je nedostačující. Je navrženo dobudování
akumulace - VDJ 50 m3 a výtlačný řad z PE 63 v délce 500 m. Z ekonomických důvodů akce
posunuta za horizont roku 2015.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravnu vody Zahrádky.
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V obci není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, splaškové
odpadní vody jsou odváděny do septiků se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových
jímek - 50% s vyvážením na ČOV Dubá – 6 km.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakují se do
terénu.
×××××
V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV. Zůstává
individuelní likvidace odpadních vod. Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými
jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována
ČOV Dubá). 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.
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