NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Němčice (karta obce: CZ032_0051_01_N)

A. NÁZEV OBCE
Němčice

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

CZ032.3401.3202.0051.01
Němčice
10296 (599166)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32022

Název OPOU2:

Kdyně

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0051.01

Název části obce:
Němčice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10296

599166

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Němčice (508 - 532 m n.m.) se nachází 4 km severovýchodně od Kdyně a 10 km jihovýchodně od Domažlic. Je
zde starší zástavba a minimum pracovních příležitostí. V obci je 102 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se
výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 130 obyvatel.
Recipientem je Starý potok. Obec Němčice se nachází v přírodní rezervaci Herštýn - Suchá Hora.

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.
- kanalizační řád, schválený dne 10.11.1993
- projektová dokumentace na odkanalizování obcí Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice.
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových ŽP – 921/93-231
ze dne 19.7.1993

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Němčice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu vybudovaný v letech 1964-67. Vlastníkem
i provozovatelem je obec Němčice. Zdrojem jsou pramenní jímky s průměrnou vydatností 0,85 l/s, ze kterých se voda
přivádí do vodojemu Němčice 1x50 m3 (550 m n.m.) a dále gravitačně do obce. Přívodní řad je z litiny 100 mm, délky
1,355 km. Rozvodná vodovodní síť je z PVC, délky 2,675 m. Přípojek je 65 kusů celkové délky 0,8 km.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Němčice připravuje projektovou dokumentaci pro posílení vodních zdrojů pomocí dalších pramenních jímek.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z města Kdyně, 4 km
Užitkovou vodou – rybník

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Němčice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno 46 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 0,45 km.
Vybudována je v různých časových obdobích, z betonových trub DN 500 a kameninových trub DN 400. Je mělce
uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám. Odpadní vody jsou dvěma
vyústěními zaústěny do Merklínského potoka. Odpadní vody od cca 41 % obyvatel jsou zachycovány
v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Od 13 % obyvatel jsou odpadní vody přes domovní
mikročistírny svedeny do jednotné kanalizační sítě. Dešťové vody jsou z 20 % odváděny dešťovou kanalizací, z 80 %
systémem příkopů, struh a propustků.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.08.2021
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Němčice se na základě provedené studie odkanalizování z roku 2018 rozhodla řešit likvidaci odpadních vod
pomocí výstavby nové centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 180 EO, umístěné východně od
obce s vyústěním do recipientu Merklínka.
Bude vybudována splašková kanalizace z PP DN 250 v délce cca 1,9 km. Stávající kanalizace bude ponechána, jako
dešťová kanalizace pro odvádění srážkových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.08.2021

Aktualizace 2021 - změna návrhu vodovodu a kanalizace

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.08.2021
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