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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Obec leží severně od České Lípy v nadmořské výšce 355,00 - 460,00 m n.m.  

Ve Slunečné žije do 70 stálých obyvatel a je zde 110 rekreačních objektů a dvě 
ubytovací zařízení (10 lůžek). Rozptýlená zástavba je zemědělského a rekreačního 
charakteru ve svažitém terénu na úpatí vrchu Slunečná. 

Celé území leží v CHKO České středohoří, CHOPAV severočeská křída a v PHO 
vodního zdroje. 

Je zde požární nádrž o rozloze cca 10 arů a protéká zde bezejmenná vodoteč, která 
náleží do povodí Ploučnice. 

 
V obci se předpokládá mírný rozvoj. 

 
 
 
 
VODOVOD 
 
 V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu (M-232.0.0-SLU) se zdrojem vody 
ve vrtané studni o kapacitě 4,0 l/s, odkud je voda čerpána (3 l/sec) samostatným výtlakem 
ocelovým potrubím DN 80 – 100 do vodojemu 100 m3 (464,22 m n.m.).  
 
Nad vodojemem jsou zářezy (1,3 l/s), voda je svedena rovněž do VDJ. Rozvody vody v obci 
jsou litinové DN 80 -100, přípojky ocelové i olověné. 

 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.  
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Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 

××××× 
 
 Větší část sítě je ve špatném technickém stavu, je nutné ji zrekonstruovat včetně 
přípojek. U ČS nad vrtem je třeba vybudovat rychlofiltr včetně vystrojení ČS. 

 
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. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V obci není kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány 
bezodtokových jímkách a následně vyváženy na ČOV Nový Bor – 4,5 km.  
V obci jsou dvě MČOV (restaurace). 

 
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo 

se vsakují do terénu.  
 

××××× 
 
 V obci Slunečná se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod. 
Splaškové vody z místní části budou akumulovány 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.. Zůstanou zachovány dvě MČOV. 
 Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


