Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3501.5106.0124 Krompach
.0124.03 Valy
identifikační číslo obce 40720
kód obce 07503

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.

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 - obec
Údaje provozovatele kanalizace – obec
Urbanistická studie – dosud neschválena

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Valy jsou místní částí obce Krompach a nachází se západně od obce v nadmořské
výšce 478,00 - 533,00 m n.m.
Ve Valech žije do 10 stálých obyvatel, je zde 117 rekreačních objektů a 1 ubytovací
zařízení (8 lůžek). Zástavba je rozptýlená se samostatně stojícími objekty, rozkládá se na
obou stranách hřbetu mezi Plešivcem a Hainem. Lokalita je využívána výhradně pro
rekreaci.
Území se nachází v CHKO Lužické hory, v CHOPAV Severočeská křída, v PHO
vodního zdroje a je bez vodoteče.
Předpokládá se mírný rozvoj místní části.

VODOVOD
Obec je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-227.3.0-KRO) z rozvodné
vodovodní sítě obce Krompach přes obec Juliovka.
Na vodovod je napojeno 67% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni
individuelně ze studní.
Majitelem vodovodu a provozovatelem je obec Krompach.
×××××
Vodovod je pro výhled vyhovující.
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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
Místní část Valy má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou
výtlakem čerpány na ČOV Krompach. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel – 67%,
včetně rekreantů. Odpadní vody z ostatních objektů jsou likvidovány v septicích s odtoky
zasakujícími do terénu.
Kanalizační systém je v majetku obce Krompach, která ho i provozuje.
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakují
se do terénu.
×××××
Stávající systém odkanalizování místní části zůstane zachován. Kanalizace bude
rozšířena o cca 0,900 km stok DN 300.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
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