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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
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
Územní plán obce z r. 1998 ( změna v r. 2002) – zpracovatel AURUM Pardubice
Generel vodovodu a kanalizace pro obec Dalešice - zpracoval Gevos, r. 1994
Sdělení Zastupitelstva obce Dalešice
Studie Vodovod Pulečný Ing. Hudec

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec leží jižně od Jablonce nad Nisou v nadmořské výšce 540 - 600 m n.m.
Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 20 rekreačními objekty a 2 penziony (40
lůžek).
Zástavba je souvislá, obec je zastavěna převážně rodinnými domy.
S výrazným rozvojem obce se neuvažuje, předpokládá se výstavba 10 rodinných domků
do roku 2015.
Obcí protéká Dalešický potok, který náleží do povodí Mohelky. Území zasahuje
do CHOPAV Severočeská křída.

VODOVOD
Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Pěnčín (OL–SK–82.1.3–PEN).
Z vodovodní sítě HTP Maršovic vede voda přívodním potrubím PVC DN 90 přes redukční
šachtu do obce. Na vodovod je napojeno 70% obyvatel, ostatní jsou zásobováni individuelně
ze studní ( 2 ks).
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
×××××
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Rozšíření vodovodní sítě pro případnou výstavbu RD.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobování
pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou
potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Změna:
Na vodovodní síť v obci bude napojen vodovodní řad obce Pulečný a Pulečný - Klíčnov.
Vodovod dalešického pásma bude na stávající síť napojen ve dvou bodech:
u domu č.p. 49 (po přerušení tlaku pro pásmo pulečenské)
u domu č.p. 37 (pro pásmo dalešické a po přerušení tlaku pro pásmo klíčnovské).

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Dalešice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou
potřebu. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do vodoteče.
Z větší části (71 % obyvatel) jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a
následně vyváženy na ČOV Železný Brod – 10 km.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.
×××××
V Dalešicích se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod.
Odpadní vody budou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na
kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Železný Brod). 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 jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny
pro čištění odpadních vod.
Dešťové vody budou nadále odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.
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