Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

CZ051.3501.5101.0009 Dubá
.0009.05 Dřevčice
identifikační číslo obce 03294
kód obce 03329

PODKLADY
1.
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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 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
výkazy
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
Územní plán SÚ Dubá - schválen 29.1.1998

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část města Dubá – Dřevčice leží jižně od České Lípy v nadmořské výšce
368,00 m n.m. Trvale zde žije do 200 obyvatel s 13 rekreačními objekty. Zástavba je
souvislá, převážně podél státní silnice. Je zde umělá vodní nádrž (vypuštěná), pod
Dřevčicemi pramení vodoteč ústící do Dolského potoka, který náleží do povodí Ploučnice.
Území se nachází v CHKO Kokořínsko, v CHOPAV Severočeská křída a je v PHO vodního
zdroje.
Předpokládá se mírný rozvoj.

VODOVOD
V obci je vodovod pro veřejnou potřebu (M-209.1.0-DRE), zdroj vody je vrt
o vydatnosti 2,0 l/s + ČS (2 l/sec) a vodojem 80 m3 (373,80/371,95 m n.m.) odkud je voda
svedena potrubím DN 125 do obce. Voda do VDJ se čerpá přes síť. Na tento vodovod je
připojen i vodojem 25 m3 pro Sušice (360,83/359,33). Na vodovod v Dřevčicích je napojeno
100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s.
×××××
Stav sítě i objemy vodojemů vyhovují i pro výhled obce (rezerva pro zemědělství).
U stávajícího vodního zdroje je nutné vybudovat nový výtlak přímo do VDJ Dřevčice a
rozvodnou síť. Z ekonomických důvodů akce posunuta za horizont roku 2015.
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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. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Není zde kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní splaškové vody jsou
likvidovány v žumpách s vyvážením na ČOV Dubá – 6,5 km.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků nebo se vsakují do
terénu.
×××××
V této místní části bude, vzhledem k tomu, že se nachází v CHKO Kokořínsko, v
CHOPAV Severočeská křída, v PHO vodního zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně
vhodná vodoteč, atypické řešení odkanalizování. Odpadní vody budou kanalizační sítí dl. cca
0,650 km přiváděny na třístupňovou čistírnu odpadních vod, odtoky budou jímány v retenční
nádrži.
Dešťové vody budou nadále odváděny systémem struh, příkopů a propustků nebo se
budou vsakovat do terénu.
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