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CZ051.3505.5105.0099 Hrádek nad Nisou
 .0099.07 Oldřichov na Hranicích

identifikační číslo obce  11000
kód obce  04739

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. Hrádek nad Nisou - Územní plán sídelního útvaru z r. 1998
7. Hrádek nad Nisou - Územní plán centrální zóny – návrh
8. Žádost města Hrádek nad Nisou o změnu odkanalizování ze dne 27.1.2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část města Hrádek n. N. – Oldřichov na Hranicích leží severovýchodním 
směrem od Hrádku nad Nisou v nadmořské výšce 255 - 295 m n.m. V Oldřichově 
na Hranicích žije okolo 250 trvale žijících obyvatel a jsou zde 3 rekreačními objekty. Ve 
výhledu se počítá se 300 EO. Rozptýlená zástavba se rozkládá podél komunikace, částečně 
jí protéká Oldřichovský potok (Lubota), který náleží do povodí řeky Lužické Nisy. Do CHKO 
ani CHOPAV svým územím nezasahuje.

VODOVOD

Vodovodní síť (OL-M-49.5.0-HRN) je zásobena vodou z vodojemu Uhelná 100 m3

(343,70/341,20 m n.m.) řadem DN 100 a propojena se sítí Hrádku. Na vodovod je napojeno 
81% obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. 
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Zásobování pitnou vodou Oldřichova na Hranicích je vcelku na dobré úrovni. 
Výhledové kapacitní problémy se zásobováním pitnou vodou jsou řešeny celkově pro město 
Hrádek n.N.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Machnín. Zásobení pitnou 
vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a 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 města Hrádek n. N. – Oldřichov na Hranicích není vybudována žádná 
kanalizace. U malé části rodinných domů jsou odpadní vody zachyceny v žumpách 
a následně vyváženy na ČOV Hrádek n.N. – 5 km, od zbývajících jsou odpadní vody 
zachyceny v žumpách následně vyvážených na pole. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do místního recipientu 
nebo jsou vsakovány do terénu.
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Navrhuje se vybudování oddílné splaškové kanalizace DN 315, délky cca 3,775 km. 
Trasy kanalizace jsou navrženy převážně v komunikacích. 

Lokální čistírna je navržena kořenová s dočišťovací nádrží, recipientem bude 
Oldřichovský potok. Zástavba Oldřichova souvisí se zástavbou sousední Polské obce 
Kopaczów s 300 trvale žijícími obyvateli. Navrhuje se společná ČOV pro obě obce 
s kapacitou 90 m3/d.

Odvádění dešťových vod bude stávajícím způsobem.
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