
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Díly (karta obce: CZ032_0024_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY
- prohlášení 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.

Obec Díly je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 83%. 17% obyvatel je zásobeno ze zdroje 
pro vodovod Postřekov (voda je přímo z jímky přiváděna gravitačně do spotřebiště). Zdrojem vodovodu pro veřejnou 
potřebu jsou pramenní jímky, ze kterých se voda přivádí gravitačně do vodojemu Díly 1x150 m3 (653,00/650,00  m 
n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobení obce Díly se nebude měnit ani v budoucnosti. V obci se budují nové vodovodní přípojky v celkové 
délce cca 500 m. Postupné připojování nemovitostí je plánováno v průběhu roku 2004.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – přepojení na vodovod Postřekov, 1 km
Užitkovou vodou – Mlýnecký potok

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

Obec Díly má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění 
v septicích, napojeno 51 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,608 km. 
Vybudována je převážně z trub betonových DN 200 až DN 500. Svým provedením většinou nevyhovuje současným 
normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny přes místní vodoteč do Mlýneckého potoka. Od 19 % 
obyvatel jsou odpadní vody, po předčištění v septicích, vyústěny mimo kanalizaci. Odpadní vody od 30 % obyvatel 
jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí 70 % 
dešťových vod. Zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Mlýneckého potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Díly (555 - 635 m n.m.) se nachází 10 km západně od Domažlic. Jedná se o dřevařskou ves. Obyvatelé 
dojíždějí za prací do Klenčí pod Čerchovem nebo do Domažlic.
V obci je 374 trvale žijících obyvatel. Výhledově se nepočítá s výstavbou obytných objektů a nárůstem obyvatel, 
v roce 2015 se předpokládá 400 obyvatel. 
Recipientem je Mlýnecký potok. V katastrálním území obce Díly se plánuje v průběhu roku 2004 vyhlášení Chráněné 
krajinné oblasti Český les.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0024.01

Název obce: Díly

Kód obce (IČOB): 02608 (553557)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

DílyNázev 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)

DílyCZ032.3401.3202.0024.01 02608 553557
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Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění splaškových vod do retenční nádrže pod obcí Díly a odtud novou 
kanalizační stokou (kamenina DN 300 délky 0,72 km) přes obec Postřekov na čistírnu odpadních vod. Kanalizační 
stoka do Postřekova a ČOV Postřekov budou uvedeny do provozu v průběhu roku 2004. Po dokončení výstavby a 
uvedení do provozu, budou septiky v obci Díly zrušeny.
V obci Díly je navrhujeme  výstavbu nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 4960 m, z kameninových nebo 
plastových kanalizačních trub DN 250. Z nemovitostí, které nebudou přepojeny na novou kanalizační síť se budou 
odpadní vody odvážet fekálními vozy do centrální čistírny Postřekov. V jihovýchodní části obce je možno v budoucnu 
vybudovat pro cca osm objektů tlakovou kanalizaci.
Realizace nové kanalizační sítě po obci se předpokládá v roce 2013.

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.
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