Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kbelnice (karta obce: CZ032_0007_04)

A. NÁZEV OBCE
Kbelnice

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

CZ032.3405.3201.0007.04
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:
CZ032.3405.3201.0007.04

Název části obce:
Kbelnice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

08058

557951

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Kbelnice se nachází 10 km jižně od města Blovic, v nadmořské výšce 528 m n.m., v oblasti
zemědělského a lesního průmyslu. V obci je 32 % obytných budov využíváno k rekreaci. V současnosti zde žije 89
obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 80 obyvatel).
Výhledově se nepočítá 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
Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 06/2006, včetně příloh
- doplnění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 10/2006, včetně příloh

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V roce 2007 vybudovala obec Letiny v místní části Kbelnice veřejný vodovod. Vodovod je napojen na veřejný
vodovod Letiny přivaděčem délky 391 m z materiálu PE ROBUST 90. Vodovodní řady v místní části Kbelnice jsou
rovněž z materiálu PE ROBUST 90 v celkové délce 940 m. Aby byl ve vodovodní síti v Kbelnici dodržen dostatečný
hydrostatický tlak, byla na úpravně vody Letiny instalována automatická tlakovací stanice. Následně po realizaci
veřejného vodovodu byly v Kbelnici zbudovány vodovodní přípojky.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec neuvažuje o dalším rozvoji vodovodu.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 10 km
Užitkovou vodou – Podrázský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Kbelnice má vybudovanou jen deštovou kanalizaci z betonových trub, která není v dobrém stavu.
Vlastníkem dešťové kanalizace je obec Letiny.
Od 95 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné
pozemky.
Zbytek domů a to zejména rekreační stavení má jen suché záchody.
Čištění odpadních vod je dle hodnocení obce nedostatečné.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 12.1.2012
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kbelnice (karta obce: CZ032_0007_04)
Profil materiál délka v km
400 beton 1,436

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Letiny připravuje realizaci veřejné kanalizační sítě zakončené ČOV pro obec Letiny a Kbelnice. Je vypracována
dokumentace pro územní řízení. V obci Kbelnice se plánuje výstavba 1 400 m kanalizačních řadů z materiálu PVC,
průměru 250 mm a 300 mm. Z Kbelnice bude do Letin veden přivaděč z materiálu PVC 300 mm, který bude
splaškové vody z Kbelnice přivádět do veřejné kanalizace v Letinech a následně na ČOV. Realizace kanalizační sítě
se předpokládá v letech 2012 a 2013.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

12.1.2012

Aktualizace 2011

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.

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 12.1.2012
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