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
.0039.04 Kamenice
identifikační číslo obce 06253
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 – Kamenice leží severovýchodně od Zákup v nadmořské
výšce 287,00 m n.m. Trvale zde žije do 200 obyvatel s 5 rekreačními objekty. Kamenice má
charakteristickou vesnickou zástavbu. Leží v CHOPAV Severočeská křída. Je zde vodoteč
Kamenický potok, která náleží do povodí Ploučnice a požární nádrž objemu 450 m3. Je zde
zemědělská farma ZOD Brniště.
Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, objekty jsou zásobovány z
lokálních zdrojů. Pouze farma ZOD Brniště provozuje vlastní vodovod, na který je napojeno
cca 15 % objektů v obci a vlastní farma.
×××××
V obci bude vybudován vodovod pro veřejnou potřebu napojený na vodovodní
systém Zákupy v Nových Zákupech – vodojem Kamenice 100 m3, přívodní výtlačný řad dl.
cca 1000 m a 1500 m rozvodné sítě. Na tuto stavbu je vydané územní rozhodnutí ze dne
10.7.2002.
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 ze soukromého vodovodu
a domácích studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat
podle pokynů územně příslušného hygienika.
Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu
pro veřejnou potřebu.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Není zde vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou
likvidovány lokálně v žumpách s vyvážením na ČOV Česká Lípa – 12 km.
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo
se vsakují do terénu.
×××××
V Kamenici se nenavrhuje kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod.
Likvidace odpadních vod bude řešena individuelním způsobem v bezodtokových jímkách
s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV
Česká Lípa). 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.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
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