Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Starý Pařezov (karta obce: CZ032_0056_02)

A. NÁZEV OBCE
Starý Pařezov

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

CZ032.3401.3202.0056.02
Pařezov
10775 (599182)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32023

Název OPOU2:

Poběžovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0056.02

Název části obce:
Starý Pařezov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

40545

599182

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Starý Pařezov (412 - 440 m n.m.) je administrativní částí obce Pařezov. Nachází se 7 km severozápadně
od Domažlic. Zástavbou je propojena s administrativní částí Nový Pařezov.
V místní části Starý Pařezov je 82 trvale bydlících obyvatel. Do budoucna se nepočítá s výstavbou obytných objektů.
Recipientem je Černý potok. Místní část Starý Pařezov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Pařezov je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z r.1992. Zdrojem je vrt s vydatností 3 l/s,
ze kterého se čerpá do vodojemu Pařezov 1x100 m3 (476,30/473,00 m n.m.). Spotřebiště je z vodojemu zásobeno
gravitačně. Z vodojemu je také zásobena obec Ždánov. Dávkovací zařízení pro hygienické zabezpečení je umístěno
ve vodojemu. Vodovodní síť je společná pro obě místní části Nový a Starý Pařezov.
Přívodní řad je z PVC DN 90 mm – dl. 744 m, zásobní řad z PVC DN 160 mm – dl. 225 m. Rozvodná síť je z PVC DN
90, 110 a 160 mm – dl. 2,158 km.
Vlastníkem vodovodu je obec Pařezov a provozovatelem je společnost Praves s.r.o.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se do budoucna měnit nebude. K rozšíření vodovodní sítě dojde pouze v případě
vyčlenění nového území pro výstavbu.

D.3

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

Pitnou vodou – balená voda z Domažlic, 7 km
Užitkovou vodou – rybníky jižně od místní části

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Pařezov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích,
napojeno cca 85 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku
cca 2,135 km, vybudována je z potrubí KT, BT, a PVC DN 250 a 300 mm. Odpadní vody z celé obce jsou odvedeny
do Černého potoka jednou kanalizační výustí V1.
Odpadní vody od 15 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Domažlice.
Jednotná kanalizace odvádí část dešťové vody do recipientu, zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem
příkopů, struh a propustků.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.01.2019
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování se obec rozhodla k odkanalizování celé obce stávající
kanalizací s dočištěním odpadních vod na vertikálním štěrkovém filtru s mechanickým předčištěním s vyústění do
vodního toku Černý potok.
Obec plánuje výměnu havarijní části stávající nevhodné betonové kanalizace DN 300 mm – v délce 186 m za PVC
DN 300 mm.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.01.2019

Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.01.2019

Stránka 2 z 2

