
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Nový Spálenec (karta obce: CZ032_0023_05)

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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

Místní část Nový Spálenec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem je CHVaK 
a.s. Zdrojem jsou tři pramenní jímky se zářezy s vydatností 2,13 l/s, ze kterých je voda svedena do sběrné jímky. Z 
jímky je voda gravitačně přiváděna do vodojemu Česká Kubice 1x150 m3 (578,10/575,00 m n.m.) a dále přes síť v 
České Kubici do spotřebiště.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V současnosti se buduje nový přívodní řad z PVC 110 délky 0,45 km, rozvodná vodovodní síť bude z PVC 90 délky 
2,291. Dále se buduje nový vodojem 2 x 50 m3.
Dokončení se předpokládá do konce roku 2004.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice, 10 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok, domovní studny

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

Místní část Nový Spálenec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
jsou, po předčištění v septicích, vypouštěny do bezejmenné vodoteče, která je pravostranným přítokem Medvědího 
potoka.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Nový Spálenec (512 - 532 m n.m.) je administrativní částí obce česká Kubice. Nachází se 2 km 
jihovýchodně od České Kubice a 10 jižně od Domažlic. V místní části je 57 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se 
výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 50 obyvatel.
Recipientem je bezejmenný potok. Místní část se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0023.05

Název obce: Česká Kubice

Kód obce (IČOB): 02136 (553549)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

Nový SpálenecNázev 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)

Nový SpálenecCZ032.3401.3202.0023.05 15272 553549

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:
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V současnosti se buduje nová splašková kanalizace z PVC – DN 250 mm, délky 1,565 km. Kanalizace bude 
svedena na nově budovanou ČOV Starý Spálenec. Čistírna bude mechanicko – biologická Typ Biofluid s kapacitou 
pro 100 EO. Dokončení se předpokládá do konce roku 2004.
Po roce 2015 doporučujeme intenzifikaci ČOV dle záměru obce pro 400 EO.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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

Název producenta: Charakter výroby: Počet
 zam.

OV 
m3/d

BSK5
kg/d

 NL 
kg/d

CHSK 
Cr kg/d

N-
NH4+ 
kg/d

P-clk. 
kg/d

pč N-
clk. 
kg/d

FOMAS1 33 1,65 0,66 0,61živočišná výroba 1,21 0,09 0,06 0,02
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