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Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
Údaje provozovatele vodovodu – Mikroregion Jizerské Podhůří
Oldřichov v Hájích - Územní plán z r. 2000
Žádost obce Oldřichov v Hájích o změnu ze dne 26.3.2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Oldřichov v Hájích – Filipka leží severně od Liberce v nadmořské
výšce 430 - 450 m n.m. Ve Filipce žije do 50 trvale žijících obyvatel a je zde 15 rekreačních
objektů – 36 rekreantů. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Filipka leží v CHKO
Jizerské hory a CHOPAV Jizerské hory. Územím protéká bezejmenná vodoteč, která je
přítokem Jeřice, v tomto úseku toku Jeřice po okraj lesa nad osadou Na Pilách se jedná se o
významný vodní tok. Obec náleží do povodí řeky Lužická Nisa.
Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna se nepředpokládá
výrazný rozvoj průmyslové výroby.

VODOVOD
Filipka je bez vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je
individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Na území obce je pouze jímací zářez,
ze kterého byla voda vyvedena do kašny. Filipka je malý a neudržovaný zdroj vody.
×××××
Předpokládá se i nadále individuelní zásobování pitnou vodou.
V případě potřeby napojení této části obce na vodovod pro veřejnou potřebu by byla nutná
rekonstrukce jímacího zářezu, výstavba pramenní jímky, vodojemu 25 m3 a výstavba
rozvodné sítě v dl. 800 m.
Změna plánu rozvoje uvažuje s vybudováním 1,685 km vodovodních řadů a zásobování
pitnou vodou v celém rozsahu
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Pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou je navrženo prodloužení vodovodního řadu
z Oldřichova v délce DN 80 – 1,220 km a DN 50 – 0,465 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant
a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
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 Oldřichov v Hájích – Filipka není vybudována žádná kanalizace.
U rodinných domů jsou odpadní vody od 50% obyvatel zachyceny v žumpách následně
vyvážených na zemědělské pozemky, nebo septicích. Přepady ze septiků odtékají do
vodoteče – 25 %, nebo zasakují do terénu – 25 %.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do místní vodoteče.
×××××
Vzhledem k malému počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě se ve Filipce i nadále
uvažuje s individuálním čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným
vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Liberec).
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 akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních
vod.
Ve Filipce se navrhuje výstavba tlakové kanalizace v délce 0,5 km z PE DN 50. Součástí
stavby bude cca 20 ks tlakových kanalizačních přípojek PE DN 50 a 20 ks domovních
tlakových stanic. Napojení bude na centrální ČOV v Oldřichově v Hájích.
Septiky u vzdálených objektů, kde není možné napojení na veřejnou kanalizaci, budou
rekonstruovány na jímky nebo doplněny o další stupeň čištění a následně bude voda
zasakována nebo odvedena do vodoteče.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
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