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 CZ051.3501.5101.0008 Doksy 
   .0008.04 Obora 
 

identifikační číslo obce  10946 
kód obce  02821 

 
 
 
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. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Územní plán SÚ Doksy z r.1983, koncept 06/01 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část města Doksy – Obora je obytným satelitem vzdáleným cca 2 km jižně od 
centra osídlení Doks, tvoří předměstí města. Trvale zde žije do 200 obyvatel 
s 10 rekreačními objekty. Zástavba návsi je souvislá podél silnice I. tř. Česká Lípa - Ml. 
Boleslav, s venkovským charakterem - objekty s využitým podkrovím. Území je rovinaté, 
stoupající severozápadním směrem, od 275,00 m n.m. do cca 380,00 m n.m. Připravuje se 
vyhlášení Národní kulturní památky. Hlavním recipientem je Robečský potok a Zbynská 
strouha, která se vlévá do rybníka Poselský mlýn – povodí Ploučnice. Jsou zde rybníky Malá 
a Velká Pateřinka (3 ha), Poselský mlýn (36 ha) a Mariánský rybník (2 ha). 

S rozvojem se neuvažuje. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 

 V obci je vybudována rozvodná vodovodní síť (SK-238.3.0-OKN) z r. 1973 - 6, 
napojená na skupinový vodovod Luka – Žďár – Okna – Obora. Zdrojem vody je vrt, ze 
kterého je voda čerpána do VDJ 75 m3 (349,20/346,05 m n.m.) a odtud potrubím DN 150 do 
spotřebišť. Na vodovod v Oboře je napojeno 91% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. 
a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 

××××× 
 
 Vzhledem k použitému materiálu (eternit) a stáří sítě bude nutné uvažovat 
s postupnou rekonstrukcí.  
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Rozšíření rozvodné sítě do lokalit pro výstavbu RD – DN 100 – 700 m. 
Při předpokládané výstavbě rodinných domků bude investice do vodovodů zahrnuta 

do investic rodinných domků a není zahrnuta v Programu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Libereckého kraje.  
 

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. 

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 
 
 V Oboře není vybudována splašková kanalizace, každý objekt má bezodtokovou 
jímku s vyvážením na ČOV Staré Splavy – 7 km.  

Dešťové vody jsou odváděny otevřenými příkopy do recipientů.  
 

××××× 
 
 Navrhuje se vybudování splaškové kanalizační sítě v délce cca 1,7 km na níž bude 
lokální čerpací stanice s výtlačným řadem DN 80 dl 0,32 km. Odpadní vody budou přivedeny 
do centrální čerpací stanice, ze které budou čerpány výtlačným řadem DN 150 délky 1,90 km 
do kanalizační sítě v Doksech a dále na ČOV Staré Splavy, kde je počítáno s rezervou pro 
připojení místní části Obora. 

Dešťové vody budou nadále odváděny otevřenými příkopy do recipientů.  
 


