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PODKLADY 
 
1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 
6. Příšovice – Územní plán z r. 2000 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Příšovice leží západně od Turnova, nadmořské výšky 238 - 246 m n.m. Jedná se 
o obec do 1300 trvale žijících obyvatel. V obci se nachází 25 rekreačních objektů 
a autokempink pro 200 lidí. Zástavba je soustředěná. V obci je provozován průmysl - podniky 
Drůbež Příšovice a.s., PROAGRO - výkrm krůt, Plastcom a.s. mlékárna Příšovice, Interma 
Příšovice - panelárna, Železnobrodské sklo a.s. Příšovice, Holdr Glass, FKM. Je zde 
zemědělská výroba. V obci se nachází rekreační nádrž Písečák, kde je odhadovaná 
nárazová rekreace pro 1800 lidí. Území obce spadá do povodí významného vodního toku 
Jizera, zasahuje do ochranného pásma PHO I. vodního zdroje. Obcí protéká potok Příšovka. 

Počet trvale žijících obyvatel se bude mírně zvyšovat. Do budoucna se předpokládá 
rozvoj. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Vodovodní síť v Příšovicích je napojena na skupinový vodovod Čtveřín, nejsou 
využívány žádné místní zdroje. Skupinový vodovod Čtveřín zásobuje obce Pěnčín - 
Příšovice - Svijany - Svijanský Újezd. Voda z vrtů Čtveřína  je čerpána do vodojemu Pěnčín 
250 m3 (291,30/288,00 m n.m.), odkud je řadem PVC 225 dopravena do sítě obce (OL-SK-
23.5.0-CTV). Řad PVC 225 dále pokračuje do obcí napojených na skupinový vodovod 
Čtveřín,  Svijan a Svijanského Újezdu.  
Čerpací stanice v Příšovicích (ATS) se provozovala při využívání místního zdroje 
v Příšovicích. Po napojení Příšovic na skupinový vodovod je odstavena, stejně jako místní 
zdroj. 
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Na vodovod je napojeno 99% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. 
a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

××××× 
 
 Zásobování pitnou vodou je vyhovující. Ve výhledu se předpokládá, že největší 
průmyslové závody v obci (Drůbežářské závody, Mlékárna, Panelárna) budou využívat 
nadále své vlastní zdroje.  

Ve výhledu je navrženo rozšíření stávající vodovodní sítě pro stávající i navrhovanou 
zástavbu, podle potřeb obce – výstavba vodovodu na Písečák v délce cca 1,2 km DN 100 
a řad DN 50 v délce cca 350 m (ke kravínu a Cecilce).  

Postupně je nutné rekonstruovat některé stávající rozvodné řady a zabránit tak 
únikům vody. 

 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 

v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobení 
pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

 
 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Obec Příšovice má vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Část kanalizační 
sítě je oddílná gravitační. V obci je dále nově vybudovaná podtlaková kanalizace.(K526.1.1-
S.C.) Podtlaková stanice je napojena na čerpací stanici. Z této čerpací stanice jsou odpadní 
vody z podtlakové i gravitační kanalizační sítě čerpány výtlačným řadem 
na ČOV Drůbežářských závodů Příšovice. Kapacita čerpací stanice je Q = 8l l/s. Havarijní 
odtok z čerpací stanice je zaústěn do potoka Příšovky. Čistírna odpadních vod firmy 
Drůbež Příšovice a.s. zpracovává kromě vlastních odpadních vod splaškové odpadní vody 
z obce Příšovice a dále z čerpací stanice pohonných hmot SHELL. Vyčištěné odpadní vody 
jsou vypouštěny do potoka Příšovka.  

Vlastní čistírnu odpadních vod mají dále firmy: 
- Plastcom a.s. mlékárna Příšovice – odpadní vody se vypouštějí do potoka Příšovky, 
- Železobrodské sklo a.s. Příšovice – odpadní vody včetně vod z výroby se vypouštějí 

do potoka Příšovky, 
- Drdaglass Příšovice – fekální vody se vypouštějí do podtlakového systému 

a průmyslové do potoka Příšovky, 
- Interma a.s. Příšovice – oboje vody se vypouštějí do nádrže Velký Písečák 
Na kanalizaci je napojeno 95 % obyvatel. Majitelem kanalizace jsou SVS a.s. a obec, 

provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (obec jedná o předání 
kanalizace SVS a.s.). 

U části rodinných domů, které nejsou napojeny na kanalizaci – jedná se o 5 domů – 
není známo, jak je řešeno vypouštění. Totéž platí u firem FKM a UNIEX. Zřejmě jsou 
odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na ČOV Turnov. 

Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací délky 1,5 km a částečně 
pomocí příkopů a propustků jsou zaústěny do místní vodoteče nebo jsou zasakovány do 
terénu. 
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××××× 

 
 V obci se uvažuje s výhledovým vybudováním tlakové kanalizace DN 100 v délce 
cca 1,0 km do rekreační oblasti Písečák s možností napojení firem Interma a.s. Příšovice 
a FKM.  


