Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3501.5101.0039 Zákupy
.0039.02 Božíkov
identifikační číslo obce 19052
kód obce 19056

PODKLADY
1.
2.
3.
4.

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
ÚPSÚ Zákupy z r. 1996, změna v r. 2002

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Zákupy – Božíkov leží jižně od Zákup v nadmořské výšce 268,00 m
n.m. v rovinném území. Trvale zde bydlí do 200 obyvatel se 2 rekreačními objekty. Božíkov
má charakteristickou vesnickou zástavbu. Území náleží do CHOPAV Severočeská křída. Je
zde vodoteč Svitávka, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok, která náleží do
povodí Ploučnice. Bez významného průmyslu.
Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
Vodovodní síť obce je napojena na vodovodní síť Zákup potrubím DN 100 (SK258.2.0-ZAK), původní vrt byl zlikvidován a z čerpací stanice byla zřízena posilovací stanice
tohoto vodovodu pro Brennou (2 l/sec). Na vodovod v Božíkově je napojeno 100% obyvatel.
Majitelem je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zdroje vody vykazují znečištění v ukazatelích „KNK“ a „T“.
×××××
Vodovod je stavem i kapacitou vyhovující, nepočítá se s žádnými výraznými zásahy
mimo běžné údržby a opravy.
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.
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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 vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou
likvidovány lokálně v septicích – 50% obyvatel a v žumpách – 50 % s vyvážením na ČOV
Česká Lípa – 10,5 km.
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo
se vsakují do terénu.
×××××
V Božíkově se uvažuje s výhledovým vybudováním splaškové kanalizační sítě
DN 300 v délce cca 2,0 km zaústěné do čerpací stanice odpadních vod, ze které budou
odpadní vody čerpány do výtlaku DN 80 délky cca 0,50 km zaústěného do kanalizačního
systému Zákupy.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
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