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1 ÚVOD 

Hydroprojekt CZ a.s zpracoval k termínu 1.března 2004 koncept „Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“, jehož dílčí části byly krajským úřadem rozeslány 
k vyjádření: 
• všem obcím Libereckého kraje, 
• všem obcím se zvláštní působností (tzv. obce 3.stupně), 
• vybraným odborům Krajského úřadu Libereckého kraje, 
• vlastníkům vodovodů a kanalizací, kteří byly členy řídící komise – SVS a.s., Frýdlantské 

vodárenské sdružení a Vodohospodářské sdružení Turnov. 
 
 

Připomínkové řízení bylo ukončeno k 1.dubnu 2004 s tím, že na připomínky zaslané 
po tomto termínu již nebude brán zřetel. Výsledky zapracování připomínek do „Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ a případně dalšího projednání jsou uvedeny 
v následující části zprávy. 
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2 INFORMACE O POSTUPU PŘI ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK KE 

KONCEPTU „PLÁNU ROZVOJE“ 

2.1 PŘIPOMÍNKY OD OBCÍ 

2.1.1 Seznam obcí, jejichž připomínky byly zahrnuty do řešení „Plánu 
rozvoje“ 

V tabulce je uveden seznam měst a obcí (včetně místních částí), které zaslali 
připomínky a jejich připomínky byly zapracovány do textu „Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací“: 

 
 

kód PRVKUK Název města, obce, místní části 
CZ051.3501.5101.0007.01 Česká Lípa - Dubice 
CZ051.3501.5101.0007.08 Okřešice 
CZ051.3501.5101.0008.07 Zbyny 
CZ051.3501.5101.0008.08 Žďár 
CZ051.3501.5101.0010.01 Dubnice 
CZ051.3501.5101.0016.01 Jestřebí 
CZ051.3501.5101.0021.08 Vranov 
CZ051.3501.5101.0022.01 Noviny pod Ralskem 
CZ051.3501.5101.0026.02 Srní u České Lípy 
CZ051.3501.5101.0027.05 Náhlov 
CZ051.3501.5101.0030.01 Stráž pod Ralskem 
CZ051.3501.5101.0040.01 Žandov 
CZ051.3501.5101.0040.02 Dolní Police 
CZ051.3505.5102.0048.02 Háj 
CZ051.3505.5102.0051.01 Horní Řasnice 
CZ051.3505.5102.0051.02 Srbská 
CZ051.3505.5102.0052.01 Jindřichovice pod Smrkem 
CZ051.3505.5102.0052.02 Dětřichovec 
CZ051.3505.5102.0056.01 Nové Město pod Smrkem 
CZ051.3505.5102.0059.01 Višňová 
CZ051.3608.5104.0075.01 Horní Branná 
CZ051.3608.5104.0080.02 Žďár 
CZ051.3608.5104.0081.01 Martinice v Krkonoších 
CZ051.3608.5104.0085.01 Poniklá 
CZ051.3608.5104.0091.01 Vítkovice 
CZ051.3505.5105.0095.02 Český Dub 
CZ051.3505.5105.0095.06 Hoření Starý Dub 
CZ051.3505.5105.0095.11 Modlibohov 
CZ051.3505.5105.0095.13 Sobákov 
CZ051.3505.5105.0099.01 Hrádek nad Nisou 
CZ051.3505.5105.0099.03 Horní Sedlo 
CZ051.3505.5105.0099.05 Dolní Suchá 
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kód PRVKUK Název města, obce, místní části 
CZ051.3505.5105.0099.07 Oldřichov na Hran. 
CZ051.3505.5105.0099.08 Uhelná. 
CZ051.3505.5105.0100.01 Chotyně 
CZ051.3501.5105.0102.01 Jablonné v Podještědí 
CZ051.3501.5105.0102.04 Kněžice 
CZ051.3505.5105.0102.05 Lada v Podještědí 
CZ051.3501.5105.0102.06 Lvová 
CZ051.3505.5105.0102.08 Petrovice 
CZ051.3501.5105.0102.10 Postřelná 
CZ051.3501.5105.0102.11 Valdov 
CZ051.3505.5105.0106.01 Kryštofovo Údolí 
CZ051.3505.5105.0108.01 Liberec-město 
CZ051.3505.5105.0110.04 Růžek 
CZ051.3505.5105.0112.01 Osečná 
CZ051.3505.5105.0112.02 Druzcov 
CZ051.3505.5105.0112.03 Chrastná 
CZ051.3505.5105.0112.05 Lázně Kundratice 
CZ051.3505.5105.0112.06 Podvrší 
CZ051.3505.5105.0112.07 Vlachové 
CZ051.3505.5105.0115.01 Stráž nad Nisou 
CZ051.3608.5107.0130.01 Dolní Prysk 
CZ051.3608.5107.0130.02 Horní Prysk 
CZ051.3501.5106.0127.05 Pihel 
CZ051.3608.5107.0137.01 Bělá 
CZ051.3608.5107.0141.01 Bystrá nad Jizerou 
CZ051.3608.5107.0142.01 Háje nad Jizerou 
CZ051.3608.5107.0157.01 Vysoké nad Jizerou 
CZ051.3608.5107.0157.03 Horní Tříč 
CZ051.3608.5107.0157.04 Sklenařice 
CZ051.3608.5107.0158.03 Pipice 
CZ051.3504.5108.0159.01 Albrechtice v Jizerských horách 
CZ051.3504.5108.0163.01 Kořenov 
CZ051.3504.5108.0163.03 Polubný 
CZ051.3504.5108.0163.04 Příchovice 
CZ051.3504.5108.0166.01 Tanvald 
CZ051.3504.5108.0166.02 Šumburk nad Desnou 
CZ051.3504.5108.0166.03 Žďár 
CZ051.3504.5108.0167.01 Velké Hamry 
CZ051.3504.5108.0168.01 Zlatá Olešnice 
CZ051.3608.5109.0172.01 Hrubá Skála 
CZ051.3608.5109.0172.03 Borek 
CZ051.3608.5109.0172.07 Rokytnice 
CZ051.3505.5109.0173.01 Jenišovice 
CZ051.3608.5109.0175.01 Karlovice 
CZ051.3608.5109.0175.02 Radvánovice 
CZ051.3608.5109.0188.01 Přepeře 
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kód PRVKUK Název města, obce, místní části 
CZ051.3505.5109.0189.01 Příšovice 
CZ051.3608.5109.0194.01 Soběslavice 
CZ051.3608.5109.0194.02 Padařovice 
CZ051.3608.5109.0199.03 Křenovy 
CZ051.3608.5109.0199.04 Tachov 
CZ051.3608.5109.0200.01 Turnov 
CZ051.3608.5109.0200.02 Bukovina 
CZ051.3608.5109.0203.01 Vyskeř 
CZ051.3608.5109.0203.02 Drahoňovice 
CZ051.3608.5109.0203.03 Lažany 
CZ051.3608.5109.0203.06 Skalany 
CZ051.3504.5110.0208.01 Koberovy 
CZ051.3504.5110.0213.01 Skuhrov 
CZ051.3504.5110.0216.01 Železný Brod 
CZ051.3504.5110.0216.02 Bzí 
CZ051.3504.5110.0216.03 Horská Kamenice 
CZ051.3504.5110.0216.04 Hrubá Horka 
CZ051.3504.5110.0216.05 Chlístov 
CZ051.3504.5110.0216.06 Jirkov 
CZ051.3504.5110.0216.07 Malá Horka 
CZ051.3504.5110.0216.08 Pelechov 
CZ051.3504.5110.0216.09 Splzov 
CZ051.3504.5110.0216.10 Střevelná 
CZ051.3504.5110.0216.12 Veselí 

 
 
 
2.1.2 Obce, jejichž byly zahrnuty z části případně odmítnuty, vysvětlení 

důvodů 

V tabulce uvádíme u jednotlivých měst, obcí a jejich místních částí komentář, jakým 
způsobem bylo při řešení připomínek postupováno, případně vysvětlení, proč nebylo možné 
připomínky akceptovat: 
 
 
 

kód PRVKUK Název města, 
obce, místní části Řešení připomínek 

CZ051.3501.5101.0001.01 Bezděz Konečné znění kanalizačního návrhu – není 
vodoteč, v souladu se zákonem nemůže být 
ČOV se zasakováním odtoku 

CZ051.3501.5101.0004:01 Bohatice Vzhledem k tomu, že se obec Bohatice nachází 
v CHOPAV Severočeská křída a s ohledem na 
velikost obce a rozptýlenou zástavbu není 
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Proto se 
navrhuje ponechat individuelní likvidaci 
odpadních vod. 
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kód PRVKUK Název města, 
obce, místní části Řešení připomínek 

CZ051.3501.5101.0006.01 Častolovice Odkanalizování přes kanal. síť Manušic na ČOV 
Česká Lípa je s ohledem na malý počet trvale 
žijících obyvatel a vysoký podíl osob ČOP 
neekonomické 

CZ051.3501.5101.0009.05 Dřevčice Byl akceptován návrh třístupňové ČOV a 
retenční nádrže 

CZ051.3501.5101.0007:07 Manušice Bylo provedeno napojení na kanalizaci Horní 
Libchava a dále na ČOV Česká Lípa 

CZ051.3501.5101.0011.02 Břevniště Byla zvolena provozně výhodnější varianta 
odvedení splaškových vod do kanalizačního 
systému Hamr na Jezeře a dále na ČOV Stráž 
pod Rálskem 

CZ051.3501.5101.0012.01 Holany Zásobování rekreačních oblastí pitnou vodou 
PRVKUK neřeší. 
Byla zkapacitněna ČOV 

CZ051.3501.5101.0012:03 Loubí Vzhledem k tomu, že se Loubí nachází v CHKO 
Kokořínsko a v PHO vodního zdroje a 
s ohledem na velikost této místní části není 
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Likvidace 
odpadních vod bude řešena individuelním 
způsobem v bezodtokových jímkách vyvážených 
na ČOV Česká Lípa. 

CZ051.3501.5101.0021.01 Mimoň Dočišťovací rybníky slouží pro dočišťování 
odpadních vod z velkovýkrmny prasat. Je do 
nich zaústěn i odtok z ČOV.  
Výusti do Panenského potoka je navrženo 
podchytit a čerpat OV na ČOV 

CZ051.3501.5101.0027.01 Boreček Z ekonomických důvodů a vzhledem k velikosti 
této místní části akce posunuta za horizont roku 
2015. 

CZ051.3501.5101.0027.02 Dolní Krupá Vzhledem k velikosti této místní části a 
s ohledem na to, že se nevyskytuje vodoteč, 
nemůže být v souladu se zákonem navržena 
ČOV se zasakováním odtoku 

CZ051.3501.5101.0031.01 Stružnice Byla navržena tlaková kanalizace odvádějící OV 
společně s Jezve na ČOV Žandov, kterou bude 
nutno zkapacitnit 

CZ051.3501.5101.0031.03 Jezve Byla navržena tlaková kanalizace odvádějící OV 
společně se Stružnicí na ČOV Žandov, kterou 
bude nutno zkapacitnit 

CZ051.3501.5101.0038.01 Zahrádky Při předpokládané výstavbě rodinných domků 
bude investice do vodovodů zahrnuta do investic 
rodinných domků a není zahrnuta v Programu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého 
kraje.  

CZ051.3501.5101.0038.02 Borek Vzhledem k velikosti obce a z ekonomických 
důvodů navrhujeme posunout výstavbu 
vodovodu za horizont r.2015. 
Obecnímu úřadu zaslána konečná verze karty, 
kde se uvažuje se svozem OV na čistírnu Česká 
Lípa 
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kód PRVKUK Název města, 
obce, místní části Řešení připomínek 

CZ051.3501.5101.0040.01 Žandov Ani po připojení Horní Police na ČOV Žandov 
nebudou splněny podmínky pro vytvoření 
aglomerace 

CZ051.3505.5102.0042.01 Bílý Potok Vzhledem k velikosti obce a proto, že se 
nachází v CHOPAV a v CHKO navrhujeme ČOV

CZ051.3505.5102.0043.01 Bulovka Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV 
CZ051.3505.5102.0043.02 Arnoltice Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV 
CZ051.3505.5102.0044:01 Černousy S ohledem na velikost obce Černousy není 

investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této 
obci nebudou k zásobování pitnou vodou 
využívány místní zdroje. Tato obec se rovněž 
nenachází v území, kde je nezbytné zajistit 
kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

CZ051.3505.5102.0044:02 Boleslav S ohledem na velikost místní části Boleslav není 
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. 
Protože nejsou a ani nebudou k zásobování 
pitnou vodou využívány místní zdroje, 
navrhujeme řešit problematiku likvidace 
odpadních vod výstavbou domovních 
mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, 
eventuelně provozně úspornějším typem -
vícekomorovým septikem doplněným o zemní 
filtr nebo filtr s popílkovou náplní. 

CZ051.3505.5102.0044:03 Ves S ohledem na velikost místní části Ves není 
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této 
obci nebudou k zásobování pitnou vodou 
využívány místní zdroje. Tato obec se rovněž 
nenachází v území, kde je nezbytné zajistit 
kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 
Proto bude nezbytná rekonstrukce stávajících 
septiků event. jejich intenzifikace na domovní 
mikročistírny. Dále bude nutné vybudovat další 
domovní mikročistírny např. ČOV 
s biokontaktory, eventuelně provozně úspornější 
typ - vícekomorové septiky doplněné o zemní 
filtr nebo filtr s popílkovou náplní. 

CZ051.3505.5102.0045.01 Dětřichov Vzhledem k velikosti obce a proto, že se tato 
nachází v CHOPAV a v CHKO navrhujeme 
ČOV, lokální ČOV bude po výstavbě centrální 
ČOV zrušena 

CZ051.3505.5102.0048.01 Habartice Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV, 
návrh byl doplněn o možnost převedení na 
Zawidów 

CZ051.3505.5102.0049.01 Hejnice V návrhu kanalizace je obsažena připomínka o 
kanalizaci na levém břehu Smědé 

CZ051.3505.5102.0050.01 Heřmanice Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV 
CZ051.3505.5102.0052.01 Jindřichovice p. S. Návrh vodovodu v obci vychází z RPI. 

Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV 
CZ051.3505.5102.0054.01 Kunratice Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV 
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kód PRVKUK Název města, 
obce, místní části Řešení připomínek 

CZ051.3505.5102.0056.02 Hajniště Vzhledem k velikosti obce navrhujeme ČOV 
CZ051.3505.5102.0056.03 Ludvíkov p. Smrkem Návrh odkanalizování byl změněn vzhledem 

k tomu, že se Ludvíkov nachází v CHOPAV a 
CHKO a na jeho velikost na akumulaci OV 
v jímkách s odvozem na ČOV 

CZ051.3505.5102.0057.01 Dolní Pertoltice Návrh odkanalizování byl změněn vzhledem k 
velikost Dolních Pertoltic na kombinovaný 
systém likvidace OV na MČOV a na akumulaci 
OV v jímkách s odvozem na ČOV 

CZ051.3504.5103.0064.01 Josefův Důl Kvalita vody v prameništi Kristiánov nevyhovuje 
vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na pitnou vodu především z hlediska 
radiologických ukazatelů, pH a Al. Pro využívání 
tohoto zdroje je udělena vyjímka do 31.12.2004.

CZ051.3504.5103.0064.02 Antonínov Kvalita vody v prameništi Kristiánov nevyhovuje 
vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na pitnou vodu především z hlediska 
radiologických ukazatelů, pH a Al. Pro využívání 
tohoto zdroje je udělena vyjímka do 31.12.2004.

CZ051.3504.5103.0064.03 Dolní Maxov Kvalita vody v prameništi Kristiánov nevyhovuje 
vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na pitnou vodu především z hlediska 
radiologických ukazatelů, pH a Al. Pro využívání 
tohoto zdroje je udělena vyjímka do 31.12.2004.

CZ051.3504.5103.0070.01 Rychnov u Jabl.n./N. V souladu s PRVKUC ponecháváme napojení 
místní části Jablonce nad Nisou – Kokonína na 
kanalizační síť Jablonce n./N. Nevylučuje se 
možnost odvedení OV na ČOV Rychnov u 
Jablonce n./N. Text byl dále doplněn a upraven 
dle připomínek 

CZ051.3608.5104.0071.01 Benecko Dle připomínky Obecního úřadu v součinnosti 
s provozovatelem Hydrie byl opraven stávající 
stav odkanalizování, požadavek na to, aby byl 
PRVKUK považován pouze za předběžný návrh 
nelze akceptovat 

CZ051.3608.5104.0073:01 Čistá u Horek Protože do zástavby obce zasahují PHO 1. a 
2. vnitřního a vnějšího stupně veřejného zdroje 
pitné vody pro obecní vodovod, jsou a budou též 
využívány místní podzemní zdroje a vzhledem 
k počtu obyvatel, bude v obci vybudována 
oddílná splašková kanalizace, kterou budou 
odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních 
vod ČOV Čistá. 

CZ051.3608.5104.0079:01 Kruh Vzhledem k tomu, že se obec v PHO 3. stupně 
veřejného zdroje pitné vody Káraný, 
k zásobování pitnou vodou jsou využívány také 
místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na 
velikost této obce navrhujeme výstavbu 
kanalizační sítě. 

CZ051.3608.5104.0080:01 Levínská Olešnice Obec je v 1. a 2.stupni PHO veřejného zdroje –
v těchto případech není možné akceptovat 
návrh DMČOV a to i vzhledem k počtu obyvatel. 
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Horizont výstavby do r.2015 minimálně. 
CZ051.3608.5104.0088:01 Studenec PRVKUK vychází ze stavu zpracovaného 

k r.2002, podkladem byl dotazník vyplněný OÚ. 
CZ051.3608.5104.0088:03 Zálesní Lhota PRVKUK vychází ze stavu zpracovaného 

k r.2002, podkladem byl dotazník vyplněný OÚ. 
CZ051.3608.5104.0089.01 Svojek Z technicko – ekonomických důvodů je řešení 

kanalizace optimální 
CZ051.3608.5104.0089.02 Tample Z technicko – ekonomických důvodů je řešení 

kanalizace optimální 
CZ051.3608.5104.0090.01 Víchová nad Jizerou V této obci, kde žije přes 900 trvale žijících 

obyvatel a která se nachází v ochranném pásmu 
KRNAP a do zástavby obce zasahují PHO 
2. vnitřního a vnějšího stupně veřejných zdrojů 
pitné vody, je nutno uvažovat s výstavbou 
kanalizace a centrální čistírny odpadních vod. 

CZ051.3505.5105.0099.01 Hrádek nad Nisou Opraveno procento připojení na kanalizaci 
CZ051.3505.5105.0099.02 Dolní Sedlo Z ekonomických důvodů výstavba vodovodu 

posunuta za horizont roku 2015. 
Vzhledem k tomu, že územím neprotéká 
vodoteč, zasahuje do CHKO a CHOPAV.a 
s ohledem na velikost uvažuje se nadále s 
individuální likvidací splaškových vod
v žumpách, které budou vyváženy na ČOV. 
Stávající septiky budou zrušeny.  

CZ051.3505.5105.0099.04 Donín Budování jednotné kanalizace u obce této 
velikosti není ekonomické – viz Souhrnná 
zpráva. 

CZ051.3505.5105.0099.05 Horní Sedlo Vzhledem k malému počtu obyvatel a 
rozptýlenosti zástavby se v Horním Sedle 
i nadále uvažuje s individuální likvidací 
splaškových vod 

CZ051.3505.5105.0099.06 Loučná Kanalizace upravena dle připomínek a 
telefonické dohody s Městským úřadem Hrádek 
nad Nisou. Řešení Nové Loučné je v návrhu 
zahrnuto. 

CZ051.3505.5105.0099.08 Uhelná Vzhledem k malému počtu obyvatel a 
rozptýlenosti zástavby se v Horním Sedle 
i nadále uvažuje s individuální likvidací 
splaškových vod 

CZ051.3505.5105.0102.01 Jablonné v Podj. Dešťová kanalizace není předmětem řešení 
CZ051.3505.5105.0102.03 Heřmanice Z ekonomických důvodů výstavba vodovodu 

posunuta za horizont roku 2015. 
CZ051.3505.5105.0104.01 Janův Důl Uvažované napojení na navrhovanou kanalizaci 

a ČOV Osečná, případně na ČOV Světlá pod 
Ještědem s ČOV umístěnou v Rozstání je 
ekonomicky nevýhodné. 

CZ051.3505.5105.0107.01 Křižany Byla navržena kanalizace v nejhustěji zastavěné 
lokalitě a lokální ČOV na základě podkladů od 
zástupce OÚ Křižany 

CZ051.3505.5105.0107.02 Žibřidice Byla navržena kanalizace v nejhustěji zastavěné 
lokalitě a lokální ČOV na základě podkladů od 
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zástupce OÚ Křižany 
CZ051.3505.5105.0109.01 Mníšek Navržena kanalizace a společná ČOV pro 

Novou Ves a Mníšek 
CZ051.3505.5105.0110.01 Nová Ves Navržena kanalizace a společná ČOV pro 

Novou Ves a Mníšek 
CZ051.3505.5105.0111.01 Oldřichov v Hájích Navržena kanalizace ČOV  
CZ051.3505.5105.0112.01 Osečná Uvažované připojení Janova Dolu je ekonomicky 

nevýhodné. 
CZ051.3505.5105.0112.02 Druzcov S ohledem na velikost této místní části a 

vzhledem k rozptýlené zástavbě ponecháváme 
individuelní likvidaci splaškových vod 

CZ051.3505.5105.0112.03 Chrastná Vzhledem k tomu, že se Chrástná nachází v 
CHOPAV Severočeská křída a že k zásobování 
pitnou vodou jsou využívány místní podzemní 
zdroje se i nadále uvažuje s individuální likvidací 
splaškových vod. Veškeré odpadní vody budou 
akumulovány ve vyvážených jímkách  

CZ051.3505.5105.0112.04 Kotel Vzhledem k tomu, že se Kotel nachází v PHO 
III: stupně Káraný a že k zásobování pitnou 
vodou jsou využívány místní podzemní zdroje se 
i nadále uvažuje s individuální likvidací 
splaškových vod. Veškeré odpadní vody budou 
akumulovány ve vyvážených jímkách 

CZ051.3501.5106.0123.01 Kamenický Šenov Opravena realizace I. etapy kanalizace 
CZ051.3608.5107.0140:01 Bradlecká Lhota PRVKUK vychází ze stavu zpracovaného 

k r.2002, podkladem bylo prohlášení vyplněné 
starostou obce.  

CZ051.3608.5107.0144:01 Jesenný Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou 
jsou využívány také místní podzemní zdroje a 
nelze tedy navrhnout zasakování odtoků z 
MČOV, budou odpadní vody z okrajových a 
odloučených částí zástavby akumulovány 
v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně 
odpadních vod Jesenný. Proto bude nezbytné 
zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících 
nebo výstavbu nových akumulačních jímek. 

CZ051.3508.5107.0148.01 Nová Ves n.P. Návrh převedení odpadních vod na čistírnu 
odpadních vod v Lomnici nad Popelkou byl 
proveden v souladu s PRVKUC 

CZ051.3608.5107.0155:01 Syřejov Vzhledem k tomu, že obec leží v PHO 3. stupně 
veřejného zdroje pitné vody Káraný a část obce 
leží v PHO 2. vnějšího stupně veřejného zdroje 
pitné vody pro obecní vodovod a s ohledem na 
velikost obce není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť. 

CZ051.3608.5107.0155:02 Újezdec Vzhledem k tomu, že se místní část nachází 
v v PHO 3. stupně veřejného zdroje pitné vody –
vodárenského odběru Cidlina a s ohledem na 
velikost místní části není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť. 
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CZ051.3608.5107.0155:03 Žďár u Kumburku Vzhledem k tomu, že místní část leží v PHO 
3. stupně veřejného zdroje pitné vody –
vodárenského odběru Cidlina a část zástavby 
leží v PHO 2. vnějšího stupně veřejného zdroje 
pitné vody pro obecní vodovod, nevyskytuje se 
zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím 
na velikost této místní části není investičně a 
provozně výhodné budovat čistírnu odpadních 
vod a kanalizační síť. 

CZ051.3608.5107.0158:01 Záhoří Vzhledem k tomu, že se obec nachází 
v CHOPAV Severočeská křída a v PHO 
3. stupně veřejného zdroje pitné vody Káraný , 
k zásobování pitnou vodou jsou využívány také 
místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na 
velikost této obce není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť. 

CZ051.3608.5107.0158:02 Dlouhý Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází 
v CHOPAV Severočeská křída a v PHO 
3. stupně veřejného zdroje pitné vody Káraný, 
nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč 
a s přihlédnutím na velikost této místní části 
není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

CZ051.3608.5107.0158:04 Proseč Z ekonomických důvodů a vzhledem k velikosti 
této místní části připojení na vodovod posunuto 
za horizont roku 2015. 
Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází 
v PHO 3. stupně veřejného zdroje pitné vody 
Káraný, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná 
vodoteč a s přihlédnutím na velikost této místní 
části není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační 
síť. 

CZ051.3608.5107.0158:05 Smrčí Vzhledem k tomu, že se místní část nachází 
v CHOPAV Severočeská křída a v PHO 
3. stupně veřejného zdroje pitné vody Káraný a 
s přihlédnutím na velikost této místní části není 
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. 

CZ051.3504.5108.0167.02 Bohdalovice V souladu se stavebním povolením je navržena 
kanalizace napojená na kanalizaci Velkých 
Hamrů 

CZ051.3505.5109.0169.01 Čtveřín Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera a napojení obcí na novou ČOV je 
neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0169.02 Doubí Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3608.5108.0174:01 Kacanovy Došlo k revizi původního návrhu PRVKUC. 
Vzhledem k tomu, že se obec nachází 
v chráněném území CHKO Český Ráj, 
v CHOPAV Severočeská křída, v PHO 3. stupně 
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veřejného zdroje pitné vody Káraný 
a do zástavby obce zasahuje PHO 1. a 2. 
vnitřního stupně veřejného zdroje pitné vody 
obce Kacanovy, k zásobování pitnou vodou jsou 
využívány také místní podzemní zdroje 
a s přihlédnutím na velikost této obce není 
investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť.  

CZ051.3505.5109.0177.01 Kobyly Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0177.02 Havlovice Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0179.01 Lažany Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické 

CZ051.3608.5109.0183.01 Modřišice Požadované řešení likvidace odpadních vod 
navrhované ve studii je neekonomické 

CZ051.3608.5109.0185.01 Olešnice Požadovaný způsob odkanalizování části obce 
Olešnice a její místní části Pohoří, obce 
Kacanovy a místní části obce Vyskeř – Skalany 
na společné čistírně odpadních vod je 
neekonomický. 

CZ051.3608.5109.0185.02 Pohoří Požadovaný způsob odkanalizování části obce 
Olešnice a její místní části Pohoří, obce 
Kacanovy a místní části obce Vyskeř – Skalany 
na společné čistírně odpadních vod je 
neekonomický. 

CZ051.3505.5109.0186:01 Pačeřice Vzhledem k tomu, že se v obci ani poblíž 
nevyskytuje recipient, není v současné době 
možné navrhnout vybudování nové čistírny 
odpadních vod. V dnes platném Zákoně o 
vodách č. 254/2001 Sb.je uvedeno, že 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
lze povolit jen výjimečně z jednotlivých 
rodinných domů a staveb pro individuální 
rekreaci na základě individuelního posouzení 
jejich vlivu na jakost podzemní vody. Nelze tedy 
navrhnout zasakování odtoku z čistírny do vod 
podzemních. Vybudování kanalizace v rámci 
Mikroregionu Jizera je neekonomické.  

CZ051.3505.5109.0186:02 Husa Vzhledem k tomu, že se v místní části ani poblíž 
nevyskytuje recipient, není v současné době 
možné navrhnout vybudování nové čistírny 
odpadních vod. V dnes platném Zákoně o 
vodách č. 254/2001 Sb.je uvedeno, že 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
lze povolit jen výjimečně z jednotlivých 
rodinných domů a staveb pro individuální 
rekreaci na základě individuelního posouzení 
jejich vlivu na jakost podzemní vody. Nelze tedy 
navrhnout zasakování odtoku z čistírny do vod 
podzemních. Vybudování kanalizace v rámci 
Mikroregionu Jizera je neekonomické. 
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CZ051.3505.5109.0187.01 Pěnčín Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0187.06 Vitanovice Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0190.01 Radimovice Navržena obecní čistírna a kanalizace, 
Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. Vybudování kanalizace 
v rámci Mikroregionu Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0194.01 Soběslavice Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0195.01 Svijanský újezd Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera a napojení obcí na rekonstruovanou ČOV 
je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0197.01 Sychrov Doplněna informace o budoucím možném 
napojení obce na ČOV zámku Sychrov. 
Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické 

CZ051.3608.5109.0199:01 Troskovice Vzhledem k tomu, že obec leží v chráněném 
území CHKO Český Ráj, v CHOPAV 
Severočeská křída a v PHO 3. stupně veřejného 
zdroje pitné vody Káraný a s přihlédnutím na 
velikost této obce není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť.  

CZ051.3505.5109.0200.01 Turnov Požadavky města týkající se průmyslové zóny 
jsou vyvolané investice podnikatelskou činností, 
které se dle pravidel nezahrnují do PRVKUK. 

CZ051.3505.5109.0201.01 Vlastibořice Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické. 

CZ051.3505.5109.0204.01 Žďárek Vybudování kanalizace v rámci Mikroregionu 
Jizera je neekonomické 

CZ051.3504.5110.0208.02 Besedice Vzhledem k tomu, že obec leží v chráněném 
území CHKO Český Ráj, v CHOPAV 
Severočeská křída a v PHO II. stupně veřejného 
zdroje pitné vody a s přihlédnutím na velikost 
této obce není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační 
síť.  

CZ051.3504.5110.0208.03 Hamštejn S ohledem na malý počet obyvatel místní části a 
vysokým měrným nákladům na výstavbu, 
nedoporučujeme výstavbu vodovodu. 

CZ051.3504.5110.0208.05 Michovka Vzhledem k tomu, že obec leží v chráněném 
území CHKO Český Ráj, v CHOPAV 
Severočeská křída a v PHO II. stupně veřejného 
zdroje pitné vody a s přihlédnutím na velikost 
této obce není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační 
síť.  

CZ051.3504.5110.0208.07 Vrát Vzhledem k tomu, že obec leží v chráněném 
území CHKO Český Ráj a v CHOPAV 
Severočeská křída a s přihlédnutím na velikost 
této obce není investičně a provozně výhodné 
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kód PRVKUK Název města, 
obce, místní části Řešení připomínek 

budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační 
síť.  

CZ051.3504.5110.0216.11 Těpeře Navržena kanalizace a společná ČOV pro 
Chlístov a Těpeře v souladu s PRVKUC 

 
 

Reakce na připomínku vznesenou ze strany Krajského úřadu na jednání ze dne 
1.4.2004. U všech karet, kterých se týká bude uveden text :  

Odpadní vody z okrajových a odloučených částí zástavby budou akumulované 
v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod 
(bilančně je uvažována ČOV xxxxxxx). 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. 

 
 
 
2.1.3 Obce, s kterými proběhlo ústní projednání 

Dne 21.4.2004 se uskutečnilo projednání připomínek na městském úřadě v Jilemnici, 
Semilech a v Železném Brodě. Výsledky projednání jsou uvedeny v záznamu z jednání, 
který je přiložen ke zprávě. 
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2.2 PŘIPOMÍNKY OBCÍ SE ZVLÁŠTNÍ PŮSOBNOSTÍ 

K jednotlivým vyjádřením uvádíme: 
 
Obce se zvláštní 
působností Řešení připomínek 

Česká Lípa Připomínky prověřeny zapracovány do PRVKUK 
Frýdlant Připomínky prověřeny zapracovány do PRVKUK 
Jablonec nad Nisou Nepředáno – připomínky města 
Jilemnice Viz.kapitola 2.1.3 
Liberec Připomínky prověřeny zapracovány do PRVKUK 
Nový Bor Připomínky prověřeny zapracovány do PRVKUK 
Semily Viz.kapitola 2.1.3 
Tanvald Nepředáno – připomínky města 
Turnov Připomínky prověřeny zapracovány do PRVKUK 
Železný Brod Viz.kapitola 2.1.3 
 
 
 
 
2.3 PŘIPOMÍNKY ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO 

KRAJE 

2.3.1 Odbor územního plánování a stavebního řádu 

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ byl v průběhu prací 
koordinován s konceptem Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. 
Především pak v části demografického rozvoje kraje, chráněných území a území určených 
k rozvoji. 

 
 Při zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací“ byly vzaty v úvahu 

územní plány jednotlivých obcích v různém stupni zpracování či schválení. Do „Plánu 
rozvoje“ byla promítnuta ta řešení, která jsou ekonomicky a technicky reálná s ohledem na 
očekávaný vývoj obyvatel a s ohledem na ekonomické možnosti společnosti. Vyloučena byla 
řešení, která jsou jak provozně tak investičně nákladná a není možné reálně očekávat 
s ohledem na výši vodného a stočného připojení dostatečného počtu obyvatel. 
 
 „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací“ nenárokuje konkrétní požadavky na zábor 
pozemků pro výstavbu vodárenské a kanalizační infrastruktury. 
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2.4 PŘIPOMÍNKY VLASTNÍKŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

2.4.1 Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Do „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací“ byly promítnuty připomínky zaslané 
Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. 

 
Byl upřesněn termín realizace rekonstrukce úpravny vody Souš a Bedřichov. 

 
 
 
2.4.2 Frýdlantské vodárenské sdružení 

Frýdlantské vodárenské sdružení nemá k předložené koncepci v PRVKUK zásadní 
připomínky. Souhlasí s názorem Hydroprojektu CZ a.s., že je vhodné rekonstruovat úpravnu 
vody Frýdlant pouze na podzemní zdroje a dále nepoužívat povrchové zdroje. Použití 
podzemních zdrojů si vyžádá změnu technologie úpravy vody, která umožní snížení obsahu 
dusičnanů v upravené vodě. Další využití povrchového zdroje by si vyžádalo řadu opatření 
v povodí toku v oblasti čištění odpadních vod.  

Frýdlantské vodárenské sdružení zaslalo karty obcí s poznámkami a drobnými 
připomínkami, které byly zapracovány do textu PRVKUK. 
 
 
 
2.4.3 Vodárenské sdružení Turnov 

Připomínky nepředalo 
 
 
 
 
2.5 PŘIPOMÍNKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

2.5.1 Ministerstvo životního prostředí 

Stanovisko bylo zasláno. Hydroprojekt CZ a.s. zpracoval písemné vyjádření, které 
bylo zasláno samostatným dopisem na Krajský úřad Libereckého kraje a na Ministerstvo 
zemědělství ČR. 

 
 
 

2.5.2 Ministerstvo zdravotnictví 

Stanovisko bylo zapracováno do PRVKUK. 
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2.5.3 Ministerstvo zemědělství 

Připomínky ministerstva zemědělství byly zapracovány do PRVKUK. 
 


