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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 obce z roku 2002
Regionální plán implementace Libereckého kraje

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Horní Libchava leží severozápadně od České Lípy v nadmořské výšce cca
240,00 - 260,00 m n.m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel s 46 rekreačními
objekty. Obec se rozkládá v údolní nivě vodoteče Libchava, která náleží do povodí
Ploučnice. Území je v CHKO České středohoří a v CHOPAV Severočeská křída. V obci jsou
tři vodní nádrže po cca 5000 m2 - Horní, Dolní a Prostřední Cihelský rybník (celkem 5 ha).
Pro blízkost k České Lípě a budovanou občanskou vybavenost a novou sklárnu SKLOJAS
(sklářská výroba) je předpoklad rozvoje obce.

VODOVOD
V roce 1998 byla vybudována první etapa vodovodu s přivaděčem z České Lípy - II.
tlakové pásmo (SK-260.20.0-CLI). Obec je na tento systém připojena přes redukční ventily.
Rozvodná síť je v dimenzích PE DN 150, 100, 80, 2“. Na vodovod je napojeno 90% obyvatel.
Ostatní obyvatelé využívají vlastní lokální zdroje.
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
×××××
Vodovod je dobudován v celé obci a vyhovuje i pro výhled.

zak. číslo : 103606 01
arch. číslo : 04933/03/1

září 2004

Strana 1

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

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.
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
Obec Horní Libchava nemá dobudovanou vlastní kanalizaci, splašky jsou likvidovány
v lokálních zařízeních (žumpy – 30% s vyvážením na ČOV Česká Lípa – 5 km a septiky –
70% s odtokem do povrchových vod).
Byl vybudován kanalizační výtlak DN 150 (v souběhu s vodovodním přivaděčem)
v délce 1,530 km, který ústí do štolové stoky u cihelny v České Lípě v šachtě umístěné
v blízkosti skladu Benzina. Dále byl na okraji obce u čerpací stanice vybudován akumulační
prostor na splašky, kam bude odvedena kanalizace z celé obce. Tato čerpací stanice
odpadních vod zatím nebyla vystrojena technologií.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod
nebo se vsakují do terénu.
×××××
Navrhuje se v souladu s RPI dobudovat obecní kanalizační systém. Nejprve vystrojit
centrální čerpací stanici a vybudovat část kanalizačních stok v rozsahu 1,75 km gravitačních
stok DN 300, 0,4 km výtlaků DN 80 a tři lokální čerpací stanice odpadních vod. Dále
vybudovat zbývající kanalizační síť v délce cca 4,7 km. V letošním roce byl vybudován cca
1 km kanalizačních stok.
Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.
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