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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Dolní Prysk je místní částí obce Prysk a nachází se severně od Kamenického Šenova 
v průměrné nadmořské výšce 368,00 m n.m.  

V Dolním Prysku žije do 200 stálých obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů a jeden 
penzion (20 lůžek). Zástavba rodinnými domy je rozptýlená ve svažitém a členitém terénu 
podle silnice a Pryského potoka, který náleží do povodí Ploučnice.  

V této části se nachází závod Preciosa a.s. Území se nachází v CHKO Lužické Hory, 
CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního zdroje. 

 
Výraznější rozvoj obce se nepředpokládá. 

 
 
 
 
VODOVOD 
 

Obec byla původně zásobována samostatným vodovodem pro veřejnou potřebu pro 
Dolní Prysk M-253.0.0-DPR se zdrojem ZD 253/1 (4,0 l/s). Nově bylo vybudováno propojení 
s Horním Pryskem. Vzniklo prodloužení vodovodu se zdrojem ve vrtu HP1 (4,0 l/s) a ZD 
255/3 (10,9 l/s) umístěného v Horním Prysku, u kterého byla vybudována AT stanice CS 
255/7 (11 l/sec) s novou rozvodnou sítí a propojením do vodojemu Dolní Prysk (150 m3) VD 
253/1. Na tento vodovodní systém je napojena i místní část Vesnička.  

Na vodovod je napojeno 97% obyvatel.  
Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec. 
Zdroj v Horním Prysku ZD 255/3 je společný i pro skupinový vodovod Kamenický 

Šenov. 
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 Ve výhledu bude provedena rekonstrukce stávající rozvodné sítě. 
 

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 v malé části také z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování 
užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V místní části Dolní Prysk je vybudována oddílná kanalizace (K 628.1.1-S.C) 
s napojením na kanalizaci ve Vesničce a společným čištěním na ČOV Preciosa.  
Na tuto kanalizaci je napojeno 20% obyvatel. Majitelem a provozovatelem kanalizace 
je obec, majitelem a provozovatelem ČOV je Preciosa. Zbývající část obce má pouze lokální 
čištění – septiky – 40% obyvatel a bezodtokové jímky – 40% s vyvážením na ČOV Nový Bor 
– 10,5 km. Tento systém provozuje obec. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče 
nebo se vsakují do terénu. 
 

××××× 
 
 V místní části Dolní Prysk se uvažuje s výhledovým dobudováním splaškové 
kanalizační sítě a s jejím napojením na připravovanou výstavbu kanalizačního sběrače 
Kamenický Šenov - Česká Kamenice s čištěním odpadních vod na nové ČOV Česká 
Kamenice, která má kapacitní rezervu. Délka navržených gravitačních stok je 2,6 km profilu 
DN 300. Součástí kanalizačního systému budou výtlačné řady DN 150 v délce 0,53 km a 
tři čerpací stanice.  

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


