
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Spálené Poříčí (karta obce: CZ032_0013_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

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,
  údaje MěÚ Spálené Poříčí 2011
- informace od provozovatele

Ve městě Spálené Poříčí je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého odebírá pitnou vodu 78 % 
obyvatel. Zdrojem vody je vrt, ze kterého je voda čerpána do zemního vodojemu 2 x 100 m3, 470 / 473 m n.m. 
Přívodní a rozvodné vodovodní řady jsou zhotoveny z PVC, Pe  DN 90 - 160, celkové délky 9,7 km.
Byl zrekonstruován objekt úpravny vody včetně instalace nové technologie a připojení dalšího vrtu. Byl dokončen 
vodovodní řad propojující zrekonstruovanou úpravnu vody s vodovodními řady v obci Těnovice a Hořehledy (PE 110 
a PE 90 v celkové délce 859 m).
22 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů je město Spálené Poříčí.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování vodou se nebude do budoucna měnit.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Blovice, 7 km, Plzeň, 20 km
Užitkovou vodou – potok Bradava

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Město Spálené Poříčí má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je provedena z betonových, 
plastových a kameninových trub DN 250 - 1000, o celkové délce 10,14km. Od 82 % obyvatel jsou odpadní vody 
vypouštěny do kanalizace s kořenovou ČOV . 18 % obyvatel vypouští odpadní vody po předčištění v septicích do 
kanalizace.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město Spálené Poříčí se nachází 20 km jihovýchodně od města Plzně, v nadmořské výšce 418 m n.m., v oblasti 
zemědělského průmyslu. V současnosti ve městě žije 1590 obyvatel. Výhledově město počítá s cca 10 % nárůstem 
obyvatel. 

Recipientem je potok Bradava (síť NATURA). Město se nenalézá v žádné CHKO.

B.1          ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kód části obce PRVK: CZ032.3406.3201.0013.01

Název obce: Spálené Poříčí

Kód obce (IČOB): 15270 (558362)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3201 (3201)

Název ORP3: Blovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32012

Název OPOU2: Spálené Poříčí

Spálené PoříčíNázev části obce (ZSJ):

Název části obce:Kód části obce PRVK:
Kód části 

obce PRVK:
IČOB obce 
obce ÚIR:

A.1          Značení dotčených částí obce (ZSJ)

Spálené PoříčíCZ032.3406.3201.0013.01 15270 558362
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Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a 
propustků do potoka Bradava.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je město Spálené Poříčí.

Profil - materiál - délka v km
1000 - beton - 0,555
600 - beton - 0,190
400 - beton - 0,170
400 - kamenina - 0,460
500 - beton - 0,300
800 - beton - 0,195
300 - kamenina - 0,860
500 - beton - 1,300
300 - beton - 2,970

Zákresy stávající kanalizační sítě nedoloženy.

Město má zpracovaný záměr na rozšíření nové části kanalizace a částečnou rekonstrukci staré nevyhovující. 
S realizací uvažuje podle finančních možností.

Investiční náklady podle Metodického pokynu č. j. 8114/2007-16000 činí 8,059 mil. Kč na rozšíření ČOV, 2,3 mil. Na 
rekonstrukci části stávající ČOV a 6,9 mil. Kč na rekonstrukci kanalizace.

Akce zahrnuje rekonstrukci (1 200 m) a doplnění (5210 m) kanalizační sítě města, prioritně budou řešeny splaškové 
kanalizace v ulicích Republikánská (700m), Štítovská (600m) a Rodáků (300m) a změnu technologie nevyhovující 
ČOV – novou mechanicko – biologickou s kapacitou 2 000 EO s dlouhodobou aktivací a stabilizací kalu a 
jemnobublinou areací včetně kalového hospodářství. Stávající kořenová ČOV bude začleněna jako dočištění odtoku.
Po dokončení stavby se předpokládá odkanalizování 100 % obyvatel.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

23.7.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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