Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Hydroprojekt cz a.s.

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

CZ051.3501.5106.0130 Prysk
.0130.03 Vesnička
identifikační číslo obce 40717
kód obce 13403
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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 – obec
Údaje provozovatele kanalizace – obec
Urbanistická studie – dosud neschváleno
Studie – Mikroregion Novoborsko, zpracovatel SVIS Ústí n. L.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Vesnička je místní částí obce Prysk a nachází se severně od Kamenického Šenova
v nadmořské výšce 343,00 m n.m.
Ve Vesničce žije do 200 stálých obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Zástavba
rodinnými domy je rozptýlená ve svažitém a členitém terénu podle silnice a Pryského potoka,
který náleží do povodí Ploučnice.
Území leží v CHKO Lužické hory, CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního
zdroje.
Výraznější rozvoj se v obci nepředpokládá.

VODOVOD
Část obce je napojena na skupinový vodovod (SK-255.6.2-KSE) z Kamenického
Šenova a dále na vodovodní systém Dolního a Horního Prysku (M-253.2.0-DPR).
Na vodovod je napojeno 84% obyvatel.
Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec.
×××××
Ve výhledu je vodovodní síť 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 Vesnička je napojena na oddílnou kanalizaci (K628.2.1-S.C) z Dolního
Prysku se společným čištěním na ČOV Preciosa.
Na tuto kanalizaci je napojeno 30% obyvatel. Zbývající část obce má pouze lokální
čištění – septiky 35% obyvatel a jímky – 35% s vyvážením na ČOV Nový Bor – 12 km.
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče
nebo se vsakují do terénu.
×××××
Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHKO Lužické hory, CHOPAV
Severočeská křída a v PHO vodního zdroje a s ohledem na velikost místní části není
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu
nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní
čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Nový Bor). Při splnění určitých
podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé
domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je
případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.
Odvádění dešťových vod bude nadále řešeno stávajícím způsobem.
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