
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Chrastavice (karta obce: CZ032_0035_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 Chrastavice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlastníkem je obec Chrastavice a 
provozovatelem je CHVaK a.s. Domažlice. Vodu odebírá 68% obyvatel, ostatní se zásobují ze soukromých studní. 
Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov, vodojem Týnské Háje 2x1 000 m3 (512,00/507,00 
m n.m.), ze kterého je voda přiváděna do vodojemu Chrastavice 1x150 m3 (482,00 m n.m.). Obec je z vodojemu 
zásobena gravitačně.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Chrastavice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - 
Domažlice - Holýšov.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 3 km
Užitkovou vodou – požární nádrž v obci

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

Obec Chrastavice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění 
v septicích, napojeno 64 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,37 km. 
Vybudována je z betonových trub DN 300 a DN 500 a kameninových trub DN 300, v různých časových obdobích. 
Svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do 
bezejmenné vodoteče, která je levostranným přítokem Zubřiny.
V obci je vybudována čistírna odpadních vod DČB, v majetku SBD Domažlice, na kterou jsou přivedeny odpadní 
vody od 13 % obyvatel. Odpad z ČOV je zaústěn do kanalizace. Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody po přečištění 
v domovních mikročistírnách vypouštěny do jednotné kanalizace. 
Odpadní vody od 13 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. 
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Chrastavice (438 - 460 m n.m.) se nachází 3 km severovýchodně od Domažlic. V obci je 326 trvale bydlících 
obyvatel. Je předpoklad výstavby 10 – 15 rodinných domů v lokalitě a s tím související nárůst počtu obyvatel. V roce 
2015 se předpokládá 400 obyvatel.
Recipientem je bezejmenný potok. Obec Chrastavice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0035.01

Název obce: Chrastavice

Kód obce (IČOB): 05390 (553751)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

ChrastaviceNázev 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)

ChrastaviceCZ032.3401.3202.0035.01 05390 553751
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V obci Chrastavice je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě. Kanalizace v celkové délce 2,5 km 
bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300.
Odpadní vody budou touto kanalizací přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem 
DN 100 délky 1,85 km do kanalizační sítě města Domažlic a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální čistírnu 
odpadních vod Domažlice.
Stávající čistírna odpadních vod DČB, jejíž odpad je zaústěn do kanalizace, bude zrušena.
Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění pouze dešťových vod.
Realizace 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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