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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Vlastibořice – Slavíkov leží severozápadně od Turnova, nadmořské 
výšky činí  296 - 310 m n.m. Jedná se o místní část do 10 trvale žijících obyvatel se třemi 
rekreačními objekty. V okolí  se provozuje zemědělská výroba, částečně místní část slouží 
i pro rekreaci. Zástavba  je rozptýlená. Protéká zde potok Oharka, který je přítokem 
významného vodního toku Mohelka. Území místní části náleží do povodí významného 
vodního toku Jizera. 

Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna se nepředpokládá 
výrazný rozvoj. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 V obci Vlastibořice- části obce Slavíkov není vybudovaný vodovod pro veřejnou 
potřebu. Zásobování pitnou vodou  je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. 
 

××××× 
 
 Předpokládá se i nadále individuelní zásobování pitnou vodou. 
 

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. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V místní části Slavíkov není vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách - 100% obyvatel a následně 
vyváženy na zemědělské pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny  pomocí příkopů a propustků do Oharky nebo jsou 
zasakovány do terénu. 
 

××××× 
 
 Vzhledem k malému počtu obyvatelstva se v místní části Slavíkov i nadále uvažuje 
s individuální likvidací splaškových vod. Splaškové vody z celé obce budou akumulovány 
v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod 
(bilančně je uvažována ČOV Železný Brod). 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. 
 Dešťové vody budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. 


