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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Obec se nachází v členitém terénu jižně od Nového Boru, v nadmořské výšce 
cca 300,00 m n.m.  

V Chotovicích žije do 200 stálých obyvatel a je zde 48 rekreačních objektů. Zástavba 
je soustředěná smíšená (rodinné domy - zemědělské usedlosti). Protéká zde Chotovický 
potok, který náleží do povodí Ploučnice a jsou zde dva rybníky. 

Území se nachází v CHOPAV Severočeská křída.  
 
V obci se předpokládá mírný rozvoj. 

 
 
 
 
VODOVOD 
 

 Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Lípa - Nový Bor z 
vodojemu  Pihel – Chotovice 2x400 m3. 
Obcí prochází řad DN 150 (Chotovice – Janov - Sloup), který je součástí skupinového 
vodovodu (SK-260.18.0-CLI). Jedná se o nový páteřní řad, který byl uveden do provozu 
v roce 1998. Dále byly provedeny uliční řady v délce 600 m – DN 80 a 400 m DN 50.  
V současné době připojeno 45% obyvatel.  
Majitelem vodovodu je obec a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  

Ostatní obyvatelé mají lokální zdroje vody (studny). 
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 Navrhujeme dokončit rozvodné řady v obci v délce 0,5 km a připojit dosud 
nenapojené obyvatele. 

 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 

v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu a 
domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat 
podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, pouze je vybudovaná jedna stoka, která 
odvádí splaškové vody od 8 RD na společný septik – 20% obyvatel. Vody ze septiku jsou 
zaústěny potrubím DN 500 do Chotovického potoka. MČOV má restaurace – septik 
bez dočišťování. Většina splaškových vod je odváděna do bezodtokových jímek – 80% 
s vyvážením na ČOV Nový Bor – 2 km.  

Dešťové vody jsou odváděny pomocí dešťové kanalizace, příkopů, struh a propustků 
do místní vodoteče nebo se zasakují do terénu. 
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 V obci Chotovice bude vybudován oddílný kanalizační systém s mechanicko – 
biologickou čistírnou odpadních vod Chotovice. Délka navržené splaškové kanalizace je 
cca 1,0 km v profilech DN 300. 

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny pomocí příkopů, struh a propustků 
do místních vodotečí nebo se budou vsakovat do terénu. 


