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
.0102.10 Postřelná
identifikační číslo obce 12619
kód obce 05621

PODKLADY
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3.
4.
5.
6.
7.

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
PD pro ÚŘ – Likvidace odpadních vod – Sdružení obcí Panenský potok – zpracovatel
Projekt Louny Engineering s.r.o.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část města Jablonné v Podještědí – Postřelná leží jižně od Jablonného
v Podještědí v nadmořské výšce 300,00 m n.m. V Postřelné žije do 200 trvale žijících
obyvatel a je zde 18 rekreačními objekty. Území je zemědělským charakterem se
soustředěnou zástavbou převážně rodinnými domy. Zástavbou protéká Fibichův a Věnný
potok, které náležejí do povodí Ploučnice a rozprostírá se zde vodní nádrž. Není zde
průmysl, pouze kamenolom Tlustec, drobné zemědělství – firma JAGRA s.r.o. a částečně
rodinná rekreace. Postřelná se nachází v CHOPAV Severočeská křída a připravovaném
PHO Tlustecký blok.
Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD
Obec je napojena na vodovodní systém Jablonné v P. přes věžový VDJ Česká Ves
200 m3 (379,20/373,20 m n.m.) a rozvodnou síť z Velkého Valtinova potrubím DN 100 do
Postřelné (SK-250.4.0-JAB). Rozvody v obci jsou litinové DN 50 - 80. VDJ 50 m3 a 15 m3
jsou v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 90% obyvatel. Majitelem
vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zdroj vody (vrt RH 4) vykazuje závadnost v ukazatelích „KNK“, „alfa“ a „T“.
×××××
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Nutná generální oprava rozvodné sítě.
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 vodovodu pro veřejnou
potřebu a 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 – Postřelná není vybudována kanalizace
pro veřejnou potřebu ani ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách
s vyvážením na ČOV Jablonné – 3,0 km.
Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací v majetku obce (TS
Jablonné v P.) a částečně pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod.
×××××
V Postřelné se uvažuje s výhledovým vybudováním tlakové stokové sítě v délce
4,242 m – DN 80 – 125 s odvedením splaškových vod na ČOV Jablonné v Podještědí.
Dešťové vody budou nadále odváděny částečně dešťovou kanalizací v majetku obce
(TS Jablonné v P.) a částečně pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod.
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