Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3501.5101.0027 Ralsko
.0027.02 Dolní Krupá
identifikační číslo obce 31841
kód obce 13922

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.

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 – VLaS Mimoň
Údaje provozovatele kanalizace – VLaS Mimoň
Územní plán Kuřivody z r. 1998

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Ralsko – Dolní Krupá leží jihovýchodně od Mimoně v nadmořské
výšce cca 310,00 m n.m. Jedná se o místní část, kde žije do 100 trvale bydlících obyvatel,
s rozptýlenou zástavbou v členitém terénu. Dolní Krupá je bez vodoteče, významných
průmyslových podniků, nachází se v CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního zdroje.
Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
Dolní Krupá je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu (M-244.0.0-DKR). Zdroj
vody je studna s vydatností 4,5 l/s, odkud je voda do vodovodu v obci dopravována pomocí
AT stanice. Potrubí je ocelové DN 80. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Celé
zařízení včetně zdroje je ve vlastnictví VlaS ČR s.p. Mimoň (vodovod bez pasportizace).
×××××
Zařízení vyhovuje, neuvažuje se s dalšími investicemi.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mimoň. 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.
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ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Není zde vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV. Jednotlivé objekty
jsou kanalizací (K622.6.1-S.N) napojeny na společnou jímku, která je vyvážena na ČOV
Hradčany – 15 km. Napojeno je 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem jsou VLaS ČR
s.p. Mimoň. V r. 2003 byl systém přebudován a dovybaven.
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakují se do
terénu.
×××××
Vzhledem k tomu, že se v Dolní Krupé ani poblíž nevyskytuje recipient, není
v současné době možné navrhnout vybudování nové čistírny odpadních vod. V dnes platném
Zákoně o vodách č. 254/2001 Sb. je uvedeno, že vypouštění odpadních vod do vod
podzemních lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb pro
individuální rekreaci na základě individuelního posouzení jejich vlivu na jakost podzemní
vody. Nelze tedy navrhnout zasakování odtoku z čistírny do vod podzemních. Proto a též
vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází v CHOPAV Severočeská křída a v PHO
vodního zdroje, budou i nadále veškeré splaškové vody akumulovány ve společné
bezodtokové jímce s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je
uvažována ČOV Hradčany). 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. Bude nutné věnovat pozornost
technickému stavu kanalizačních stok, vedoucích do jímky.
Odvádění dešťových vod bude nadále řešeno stávajícím způsobem.
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