Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3505.5105.0102 Jablonné v Podještědí
.0102.06 Lvová
identifikační číslo obce 08947
kód obce 05621

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 SÚ Jablonné v Podještědí – zadání 02/01

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část města Jablonné v Podještědí – Lvová leží severovýchodně od Jablonného
v Podještědí, při státní silnici Liberec – Nový Bor v nadmořské výšce 320,00 m n.m.
Ve Lvové žije do 200 trvale žijících obyvatel a je zde 38 rekreačních objektů a 1 ubytovací
zařízení (20 lůžek). Území se smíšenou zástavbou se nachází v CHKO Lužické hory, v PHO
vodního zdroje, v CHOPAV Severočeská křída a připravovaném PHO Tlustecký blok.
Nedaleko je zámek Lemberk. Zástavbou protéká vodoteč Panenský potok, v tomto úseku
toku se jedná se o významný vodní tok, který náleží do povodí Ploučnice a je zde Dvorní
a Pivovarský rybník.
Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
Obec je bez vodovodu pro veřejnou potřebu, je zásobena z místních studní. Pouze
bramborárna je napojena na vodovodní systém Jablonného v P. (SK–250.1.0–JAB).
Nenapojené objekty využívají vlastní lokální zdroje s nekvalitní vodou.
Zdroj vody vodovodu pro veřejnou potřebu (vrt RH 4) vykazuje závadnost
v ukazatelích „KNK“, „alfa“ a „T“.
×××××
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Navrhuje se napojení obce na vodovodní systém Jablonné v Podještědí. Realizace
této investice je možná po rozšíření kapacity vodojemu Lvová - viz obec Jablonné
v Podještědí.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Kněžice. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V místní části města Jablonné v Podještědí – Lvová není vybudována kanalizace pro
veřejnou potřebu ani ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách
s vyvážením na ČOV Jablonné v Podještědí – 4,0 km.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod
nebo se vsakují do terénu.
×××××
Ve Lvové se pro stávající zástavbu nepočítá s výstavbou veřejné kanalizace a ČOV.
Současná individuelní likvidace odpadních vod zůstane zachována i nadále. Odpadní vody
budou akumulované v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu
odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Jablonné v Podještědí). 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.
Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem.
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