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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Obec leží severozápadně od České Lípy, v nadmořské výšce 350,00 m n.m. Jedná 
se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel s 54 rekreačními objekty a 2 ubytovacími 
zařízeními (12 lůžek). Obec je zemědělského charakteru bez významnějšího průmyslu, 
zástavba je rozptýlená podél Libchavského potoka, který náleží do povodí Ploučnice. V obci 
je požární nádrž (1381 m2) a 2 rybníky (2685 m2). Území obce je v CHKO České středohoří a 
CHOPAV Severočeská křída. 

Předpokládá se mírný rozvoj obce. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 V obci je vybudován nový vodovodní řad v délce cca 3000 m (SK-260.21.0-CLI) 
napojený na skupinový vodovod Česká Lípa – II. tl. pásmo, a to prodloužením vodovodu 
z Horní Libchavy. Na vodovod je napojeno 8% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zbývající obyvatelé jsou 
zásobováni z lokálních zdrojů (studny). 
 

××××× 
 
 Napojení dalších obyvatel, zásobení horní části obce bude řešeno dvěmi AT 
stanicemi a potrubím DN 80 v délce 4800 m.  
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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 
 
 V obci není kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány 
v septicích 50% obyvatel a v žumpách – 50% s vyvážením na ČOV Česká Lípa. Pro školu je 
v provozu MČOV pro 50 EO. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo 
se vsakují do terénu.  
 

××××× 
 
 V obci se navrhuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci s přečerpáváním 
splaškových vod do nově navrhovaného kanalizačního systému Horní Libchavy, odkud 
budou splašky čerpány do kanalizační sítě Česká Lípa a dále na městskou ČOV Česká Lípa. 
Kanalizační síť celkové délky cca 5,5 km DN 300 bude zaústěna do čerpací stanice. 
Odpadní vody budou čerpány do výtlačného řadu DN 150 délky cca 2,0 km. 
 Odvedení dešťových vod zůstane zachováno. 


