Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech
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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
Koncept územního plánu obce Český Dub
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
PD – Kanalizace a ČOV, zpracovatel ing. S. Zahradník

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část města Český Dub – Sobotice leží na východní straně Českého Dubu
v nadmořské výšce 345 - 375 m n.m. V Soboticích žije do 200 trvale bydlících obyvatel.
Zástavba je poměrně soustředěná, navazuje na zástavbu v Českém Dubu. Rozvoj
se nepředpokládá. Území náleží do povodí významného vodního toku Mohelka
a do CHOPAV Severočeská křída. Je zde provozovna TEMIKO, dřevařská výroba
(15 zaměstnanců).

VODOVOD
Vodovodní síť (OL–M-35.0.0-CSD) v Soboticích je napojena na přivaděč z VDJ
Roveň potrubím DN 80 a na zdroj v Soboticích. Vodojem Sobotice 2x100m3 (363,28/360,28
m n.m.) byl plněn zdrojem v Soboticích, které se dnes využívají jen pro přilehlou zástavbu
a VDJ Sobotice je mimo provoz. Přivaděč z vodojemu DN 125 do Českého Dubu byl
zokruhován řadem s přivaděčem oblastního vodovodu. Na vodovod je napojeno 100%
obyvatel.
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.
×××××
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Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Není
v budoucnu uvažováno s jeho dalším rozšířením.
V současné době jsou budovány redukční šachty včetně nového propoje z oblastního
vodovodu u Pekáren a tím bude Český Dub rozdělen do čtyř zásobních pásem.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Dolánky a zdroje Libíč.
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
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
V Soboticích je v současné době ve výstavbě splašková kanalizace, která bude
napojena na kanalizační síť Českého Dubu. Do dokončení výstavby budou veškeré odpadní
vody odváděny na ČOV Český Dub.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do místního recipientu
a vsakovány do terénu.
×××××
Je navrženo prodloužení kanalizační stoky DN 250 vedoucí z Českého Dubu v délce
0,281 km s podchycením odpadních vod ze stávajícího septiku u bytových jednotek
v Soboticích. Stavba bude prováděna v letech 2003 – 2004 a trasa vede Masarykovou ulicí.
Dešťové vody budou nadále odváděny pomocí příkopů a propustků do místního
recipientu a vsakovány do terénu.
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