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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Osečná – Vlachové leží jižně od Osečné v nadmořské výšce 405 - 
410 m n.m. Ve Vlachové žije do 10 trvale žijících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. 
Zástavba rekreačních domků je rozptýlená, nachází se v PHO II.stupně vodního zdroje 
Dolánky a protéká jí potok Zábrdka, v tomto úseku toku se jedná se o významný vodní tok, 
který náleží do povodí Jizery.  

Do budoucna se nepředpokládá rozvoj. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Osečná - část obce Vlachové je bez vodovodu 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 
a soukromých vodovodů. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V místní části obce Osečná – Vlachové není vybudována žádná kanalizace. 
U jednoho obytného domu a rekreačních objektů jsou odpadní vody zachycovány v žumpách 
s vyvážením na ČOV Stráž pod Ralskem – 14 km. 

Dešťové vody se vsakují do terénu. 
 

××××× 
 
 Vzhledem k malému počtu obyvatel se ve Vlachové i nadále uvažuje s individuálním 
čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní 
čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Stráž pod Ralskem). 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.  
 Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


