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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 Česká Lípa schválen 07/98 MěÚ Česká Lípa 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část města Česká Lípa – Manušice leží severně od České Lípy v nadmořské 
výšce 245,00 m n.m. Trvale zde žije do 100 obyvatel se 7 rekreačními objekty. Území se 
nachází v CHKO České středohoří a v CHOPAV Severočeská křída. Okrajem zástavby 
protéká vodoteč Šporka, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok, která náleží do 
povodí Ploučnice. Na území se nacházejí Velký, Malý, Prostřední a Horní Manušický rybník 
(celkem 2,5 ha), Napajedlo a Široký rybník. 

Výrazný rozvoj se nepředpokládá. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec je připojena na vodovodní systém České Lípy vodovodním přivaděčem DN 200 
z I. tlakového pásma (SK-260.22.0-CLI) přes redukční ventil a dále potrubím DN 80 do obce. 
Na vodovod je napojeno 20% obyvatel. Majitelem je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Ostatní obyvatelé jsou zásobováni z lokálních zdrojů. 
 

××××× 
 
 Postupné připojování dalších obyvatel na nový vodovod. 
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobení 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 zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Není zde vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV. Odpadní vody jsou 
likvidovány v žumpách s vyvážením na ČOV Česká Lípa – 8,5 km. 

Město Česká Lípa připravuje investiční akci „Kanalizace Manušice“ s napojením na 
budovanou kanalizaci v Horní Libchavě a odvedením odpadních vod na ČOV Česká Lípa. 

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

××××× 
 

V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
kanalizace v celkové délce 0,780 km bude vybudována z kameninových nebo plastových 
kanalizačních trub profilu DN 250. 

Odpadní vody budou touto kanalizací přivedeny do čerpací stanice, ze které budou 
přečerpávány výtlačným řadem DN 80 z PE trub délky 0,470 km a dále gravitačně 
kmenovým sběračem DN 250 délky 0,350 km přiváděny do kanalizační sítě obce Horní 
Libchava a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v České Lípě.. 
 Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 
 


