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A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech
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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. Územní plán obce Skuhrov z roku 1998
7. Studie odkanalizování Skuhrova a Huntířova z r. 1999

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Skuhrova – Huntířov se nachází severozápadně od Železného
Brodu v nadmořské výšce 400 - 440 m n.m. Žije zde do 300 trvalých obyvatel se 40.
rekreačními objekty. Zástavba je poměrně soustředěná. S obcí Skuhrov tvoří Huntířov jeden
celek. Rozděluje je Huntířovský potok. Území náleží do III. PHO Jizery, CHOPAV ani CHKO
nejsou dotčeny. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze
předpokládat výrazný rozvoj. Huntířovem protéká Huntířovský potok.

VODOVOD
Obec je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu (OL-M–90.2.4–
SKU). Do Huntířova je voda přiváděna přes redukční ventil ze Skuhrova a řadem PVC 110
zásobuje obec. VDJ Huntířov 30 m3 (428,79/426,39 m n.m.) je odstaven. Vodovod je z PVC
z let 1978 – 80. Původní tři zdroje jsou odstaveny.Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.
Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s.
×××××
Vodovod je navržen na celou zástavbu v obci, bez velkých provozních problémů.
Postupně je nutné rekonstruovat některé stávající rozvodné řady a zabránit tak
únikům vody.
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jesenný. 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
Huntířov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do potoka a velmi
často do podmoků – 50% obyvatel. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové
jímky - 50% s následným vyvážením na ČOV Železný Brod – 5 km.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.
×××××
Odkanalizování obce Skuhrov a místní části Huntířov se navrhuje třemi lokálními
čistírnami odpadních vod s přiměřenou kanalizační sítí. Pro potřeby výstavby jsou
rezervovány 3 lokality vhodné pro výstavbu malých čistíren odpadních vod. Pro Huntířov se
navrhují dvě malé ČOV a kanalizační síť délky cca 2,800 km.
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