Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Myť (karta obce: CZ032_0019_02)

A. NÁZEV OBCE
Myť

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

CZ032.3405.3201.0019.02
Ždírec
19557 (558605)

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:
CZ032.3405.3201.0019.02

Název části obce:
Myť

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19554

558605

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Ždírec se nachází 6 km jižně od města Blovice, v nadmořské výšce 427 m n.m., v oblasti zemědělského a
lesního průmyslu. V obci je 5 % obytných budov využíváno k rekreaci. V současnosti zde žije 150 obyvatel
Výhledově obec Ždírec počítá s mírným nárůstem obyvatel. (odhad PRVKPK – v r.2015 – 150 obyvatel).
Recipientem je řeka Úslava. Obec se nalézá v chráněné krajinné oblasti Chejlava. Součástí Obce Ždírec je i místní
část Ždírec - Myť.

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 provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Ždírec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 85 %. 15% obyvatel odebírá vodu z
domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části obce, kvalita je dobrá.
Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt (úpravna vody na kat.území Žďár u Blovic-obecní les - 433 m n.m.), ze
kterého voda gravitačně odtéká potrubím v délce 783 m přes čerpací stanici Myť u lávky a odtud do části obce
Ždírec a Ždírec-Myť. Vlastníkem vodovodu je obec Ždírec a provozovatelem Staving - Koterovská 10 Plzeň.
Obec uvažuje o rozšíření sítě v délce 0,8 km, ostatní hlavní řady se uvažují ve Žďáru a Smederově.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje rozšířit stávající vodovodní síť v délce 2 až 3 km. Projektová dokumentace není zpracována vzhledem
k tomu, že místní část nemá dostatek finančních prostředků. PRVKPK nepředpokládá realizaci rozšíření vodovodu
v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 6 km
Užitkovou vodou – řeka Úslava

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Ždírec má vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových trub, využívanou jako jednotná, která není v
dobrém stavu. Vlastníkem dešťové kanalizace je obec Ždírec .
Odpadní vody z bytových domů jsou sváděny do septiků a to ze 20 %, které jsou zaústěny do kanalizace s výústí do
řeky Úslavy .
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.1.2011
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Od 75 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Blovice .
Zbytek domů a to zejména rekreační stavení má jen suché záchody .
Profil materiál délka v km
500 beton 2,600
400 beton 0,250
300 beton 0,450

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V rámci řešení nejhorších stavů odtoku odpadních vod chce obec vybudovat část dešťové (jednotné) kanalizace v
PVC v délce 200 m v r. 2011. Je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

24.1.2011

Aktualizace 2010

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.1.2011
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