Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3501.5106.0123 Kamenický Šenov
.0123.02 Prácheň
identifikační číslo obce 13277
kód obce 06264
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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.
ÚPNSÚ Kamenický Šenov z r. 2000
Regionální plán implementace Libereckého kraje
Studie – Mikroregion Novoborsko- zpracovatel SVIS s.r.o. Ústí n. L.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Prácheň je místní částí obce Kamenický Šenov a nachází se jihovýchodně
u Kamenického Šenova v nadmořské výšce cca 570,00 m n.m.
Je zde do 400 stálých obyvatel a 45 rekreačních objektů. Prácheň má soustředěnou
zástavbu rodinných domů.
Území se nachází z části v CHKO České středohoří, z části v CHKO Lužické hory a
v PHO vodního zdroje. Není zde vodoteč, ale nachází se tu požární nádrž. Z významných
průmyslových závodů jsou zde provozovny firem: Huť ALEXANDRA a Huť CRYSTALEX.
Rozvoj obce se nepředpokládá.

VODOVOD
Část obce je součástí vodovodního systému Kamenického Šenova – IV. tlakové
pásmo. Z VDJ KŠ – 4 250 m3 (599,84/595,34 m n.m.) je voda vedena potrubím DN 100–150
do obce (SK-255.5.0-KSE).
Na vodovod je napojeno 37% obyvatel.
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
Zbylá část obce je zásobována z lokálních zdrojů.
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Zdroje vody (vrty) vykazují závadnost v ukazatelích „KNK“ a „T“.
×××××
Rozšířit rozvodnou síť do doposud nenapojené části obce – dostavba vodovodu
v délce 0,9 km.
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 vodovodu pro veřejnou
potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Prácheň nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 50%, část
rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky - 50% s následným vyvážením na ČOV
Nový Bor – 4,5 km.
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a zasakují
se do terénu.
×××××
V místní části Prácheň bude vybudován oddílný kanalizační systém, který se napojí
na navrhovaný kanalizační systém Kamenického Šenova a dále na ČOV Česká Kamenice.
Splašková kanalizace bude vybudována z trub DN 300 v délce 4,33 km.
Součástí kanalizační sítě bude čerpací stanice s výtlakem DN 150 v délce 0,99 km.
Z ekonomických důvodů bude výstavba části kanalizačního systému realizována po roce
2015.
Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem struh, příkopů a propustků a
budou se zasakovat do terénu.
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