Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

ZMĚNA 2009
CZ051.3501.5101.0016 Jestřebí
.0016.02.2009 Pavlovice
CZ051.3501.5101.0016 Jestřebí
.0016.02 Pavlovice
identifikační číslo obce 11854
kód obce 05906

PODKLADY
1.
2.

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
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.
- žádost obce Jestřebí ze dne 19. 12. 2008 o změnu
- návrh zpracovaný Ing. Jarmilou Tavodovou, autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0500889)

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Jestřebí – Pavlovice leží jižně od České Lípy - nadmořská výška cca
340,00 m n.m. Trvale zde bydlí do 100 obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba je
zemědělského charakteru, soustředěná s převážným využitím pro soukromou rekreaci.
Terén je zvlněný. Rekreačních objektů je nejvíce v údolí Švábského potoka, který protéká
pod zástavbou a patří do povodí Ploučnice. Je zde požární nádrž cca 100 m2. Pavlovice leží
ve vnějším ochranném pásmu vodovodu Jih a v CHKO Kokořínsko a v CHOPAV
Severočeská křída.
Nepředpokládá se rozvoj.

VODOVOD
V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu (M-210.0.0-PAV). Voda je jímána
pramenní jímkou s kolísavou vydatností (cca 0,5 – 1,2 l/s), odkud je svedena do ČS (1 l/sec)
a je čerpána samostatným výtlakem DN 80 do vodojemu 100 m3 (370,53/368,03 m n.m.).
Dále jde voda gravitačně potrubím DN 100 do obce. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.
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Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s.
×××××
Stávající vodovod vyhovuje, bude však nutné zrealizovat postupnou rekonstrukci
dožilých řadů, výtlaku a ČS.
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 vody jsou likvidovány
v žumpách s odvozem na ČOV Staré Splavy – 8,5 km.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod
nebo se vsakují do terénu.
×××××
Zůstává individuelní likvidace odpadních vod s bezodtokovými jímkami s následným
vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Staré Splavy).
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 využití malých domovních čistíren
pro čištění odpadních vod.
Stávajícím způsobem budou odváděny též dešťové vody.
Změna řeší vybudování oddílné kanalizace v místní části Pavlovice. Předpokládá se
vybudování 1 162,5 m splaškové kanalizace zakončené čistírnou kontejnerového typu pro
120 ekvivalentních obyvatel. Celkové náklady jsou vyčísleny na 6,532 mil. Kč. Realizace se
předpokládá do roku 2012 s plánovanou výstavbou SOS vesničky.
Na základě žádosti obce Jestřebí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje byla tato schválena jako změna č. 7 usnesením zastupitelstva kraje č. 110/09/ZK dne
28. 4. 2009.
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