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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Líšný – Libentiny leží západně od Železného Brodu v nadmořské 
výšce 270 - 380 m n.m..Žije zde do 10. trvale žijících obyvatel se 6. rekreačními objekty. 
Zástavba je rozptýlená, protéká jí místní vodoteč, která náleží do povodí Jizery. Celé území 
se nachází v CHOPAV Severočeská křída a PHO II. Počet trvale žijících obyvatel bude 
stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 

V Libentinách není vodovod pro veřejnou potřebu, pouze soukromá studna ze které je 
zásobováno 7 domků. 
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V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. 
V případě potřeby by bylo možné napojení na vodovodní síť z Líšného (vodovod Vranové – 
Labe) potrubím DN 60 – 300 m.  
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Václaví. Zásobení pitnou 
vodou bude doplňováno balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze soukromé studny. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Libentiny nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do vodoteče – 10% 
obyvatel. Větší část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky – 90% 
s následným vyvážením na ČOV Železný Brod – 10 km. 

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do potoka. 
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 V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod 
v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod 
(bilančně je uvažována ČOV Železný Brod). Stávající septiky budou nahrazeny 
bezodtokovými jímkami. 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 jejich rekonstrukci na malé 
domovní čistírny pro čištění odpadních vod. 

Dešťové vody budou i nadále odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 


