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PODKLADY
1.
2.

Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Frýdlantské vodárenské sdružení - statistické výkazy
4. Územní plán z roku 1998, v roce 2003 schválena změna ÚP
5. Regionální plán implementace – region Frýdlantského vodárenského sdružení
6. Pohovor s provozovatelem
6. PD - Vodovod Větrov, zpracovatel ing. Zahradník
AKTUALIZACE 2010
7. Aktualizované údaje o počtu obyvatel obce, údaje k roku 2008
8. Provozní řád vodovodu Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., leden/2010
9. Konzultace se zástupcem provozovatelem ing. Olyšarem
10. Konzultace s panem starostou ing. Danem Ramzerem
11. Změna PRVK - město Frýdlant, změna 188/09/ZK, z 23. 6. 2009
12. GIS databáze FVS a.s., stav k 04/2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Frýdlant - Větrov leží jižně od Frýdlantu, v nadmořských výškách
350,00 – 385,00 m n. m. Trvale zde žije do 600 obyvatel s 15 objekty využívanými pro
rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace
a Větrovského potoka. Území náleží do povodí Smědé, jižní část spadá do CHOPAV
Jizerské hory a CHKO Jizerské hory. Nepředpokládá se rozvoj.

VODOVOD
Původní text (navrhuje se nahrazení změněným textem):
Část Větrova (cca 79%) je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-124.2.0-FRY)
Frýdlant. Majitelem a provozovatelem je Frýdlantské vodárenské sdružení.
Zbývající část (cca 21%) obyvatel je zásobována individuelně pomocí studní.
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Aktualizovaný text – aktualizace 2010:
Převážná část Větrova je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-124.2.0FRY) Frýdlant. Majitelem je město Frýdlant a provozovatelem je Frýdlantská vodárenská
společnost a.s.
Zbývající část (cca 5%) obyvatel je zásobována individuelně pomocí studní.
Konec aktualizovaného textu
×××××
Původní text (navrhuje se nahrazení změněným textem):
Je vyprojektován vodovod v rozsahu cca DN 80 – 1,4 km, DN 1“ – 5/4“ – 300 m a ČS.
Předpoklad zahájení realizace v roce 2004 v souběhu s plynofikací obce.
Aktualizovaný text – aktualizace 2010:
Proběhla výstavba vodovodu v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací
z roku 2004.
V souladu se změnou 188/09/ZK z 23. 6. 2009 je navrhována rekonstrukce
stávajících vodovodních rozvodů o celkové délce 0,76 km (Spojovací a Větrná ulice).
Konec aktualizovaného textu
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant
a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou
potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Ve Větrově je vybudována jednotná kanalizační síť (K539.2.1-J.C) s napojením na
jednotnou kanalizační síť města Frýdlant a s čištěním na centrální ČOV Frýdlant.
Na kanalizaci je napojeno 77 % trvale žijících obyvatel. Odpadní vody od 23% trvale
a 100 % přechodně bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách
a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 5 km.
Aktualizovaný text – aktualizace 2010:
Kanalizace je majetkem Frýdlantské vodárenské společnosti a.s., ČOV Frýdlant je
majetkem města Frýdlant.
Konec aktualizovaného textu
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí
nebo jsou vsakovány do terénu.
×××××
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Původní text (navrhuje se nahrazení změněným textem):
Ve obci je uvažováno s dostavbou oddílné kanalizační sítě z kanalizačních trub
DN 300 v celkové délce 2,7 km.
Aktualizovaný text – aktualizace 2010:
V souladu se změnou 188/09/ZK z 23. 6. 2009, s ohledem na schválené změny
územního plánu a na připravovanou zástavbu v okrajových částech města
a v nezastavěných plochách je navržena dostavba kanalizační sítě o celkové délce 2,48 km.
Výstavba nové kanalizace ve stávající zástavbě bude probíhat v ulicích Dlouhá,
Větrná, Spojovací, Vrchlického a Na Cikánce. Některé z těchto akcí jsou již v pokročilém
stupni projektové přípravy.
Vedle výstavby nové kanalizace bude nezbytné realizovat i rekonstrukce stávající
kanalizace. Celková délka těchto rekonstruovaných úseků činí 0,24 km.
Rekonstrukce je navržena v Žitavské ulici, v ulici Budovatelů a ve Větrné ulici ad.
Konec aktualizovaného textu
Způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován.
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