Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Letiny (karta obce: CZ032_0007_01)

A. NÁZEV OBCE
Letiny

Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3405.3201.0007.01
Letiny
08060 (557951)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3201 (3201)
Blovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32011

Název OPOU2:

Blovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3201.0007.01

Název části obce:
Letiny

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

08060

557951

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Letiny se nachází 8 km jihozápadně od města Blovic, v nadmořské výšce 470 m.n.m., v oblasti zemědělského
a lesního průmyslu. V obci je 15 % obytných budov využíváno k rekreaci. V současnosti zde žije 317 obyvatel (odhad
PRVKPK – v r.2015 – stagnace – 317 obyvatel).
Výhledově obec počítá s výstavbou a nárůstem obyvatel. Recipientem je Podhrázský potok.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Letiny je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 98 %. 2 % obyvatel ještě odebírá vodu z
domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita není dobrá.
Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu jsou vrty, ze kterých se přivádí voda přes čerpací stanici a úpravnu vody
do vodojemu Letiny 1×250 m3 (496,20/493,00 m n.m.). Vlastníkem tohoto vodovodu je obec Letiny a
provozovatelem KAV Starý Plzenec.
Na úpravně vody Letiny je osazena nová automatická tlaková stanice, pro zajištění dostatečného tlaku v novém
vodovodu místní části Kbelnice.
Dále je vystavěn nový vodovodní řad z úpravny vody do obce Letiny z potrubí PE DN 80.
Na nový řad z úpravny vody jsou v obci Letiny přepojeny stávající vodovodní řady z potrubí PVC DN 80 a PVC DN
100 o celkové délce 0,490 km. Na tyto přepojené stávající řady je připojen i nový vodovod místní části Kbelnice.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V letech 2011 – 2012 obec plánuje rozšíření vodovodní sítě v Letinech o cca 423 m potrubí z materiálu PVC 90 mm.
Obec Letiny se rozhodla provést rekonstrukci části vodovodní sítě pod čtyřmi křižovatkami. Dále je zapotřebí
zrekonstruovat zakrytí jímky na prací vodu v areálu úpravny vody.

D.3

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 8 km
Užitkovou vodou – Podhrázský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 21.1.2013
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Letiny (karta obce: CZ032_0007_01)
Obec Letiny má vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových trub, která není v dobrém stavu. Vlastníkem
dešťové kanalizace je obec Letiny.
Odpadní vody z bytových domů jsou sváděny do septiků a to z 95 %, které jsou zaústěny do dešťové kanalizace
využívané jako jednotná. Je vydáno povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizačních vyústí do Podhrázského
potoka.
Od 5 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné
pozemky.
Profil materiál délka v km
400 beton 0,420

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Letiny připravuje realizaci veřejné kanalizace zakončené ČOV pro obec Letiny a Kbelnice.
Je vypracována dokumentace pro územní řízení. V Letinech se plánuje výstavba cca 1700 m kanalizačních řadů z
materiálu PVC 300 mm, cca 2900 m kanalizačních řadů z materiálu PVC 250 mm.
Z důvodu nepříznivých výškových poměrů bude nutno zbudovat čerpací stanici splaškových vod, ze které povede
výtlačné potrubí délky 280 m z materiálu PE průměru 90 mm. Veřejná kanalizace v Letinech bude zakončena
mechanicko-biologickou ČOV navrženou pro 700 EO. Odtok z ČOV bude potrubím délky 195 m z materiálu PVC 300
mm. Vyčištěné odpadní vody budou odtékat do recipientu - Svatovintířského potoka.
Realizace veřejné kanalizace v Letinech včetně výstavby ČOV se plánuje v letech 2012 až 2013.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

21.1.2013

Aktualizace 2012

12.1.2012

Aktualizace 2011

12.3.2010

aktualizace 2009

30.6.2008

Aktualizace karet obcí za rok 2006

30.11.2004

PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský
podnik, s.r.o.
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