Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Šitboř (karta obce: CZ032_0060_06)

A. NÁZEV OBCE
Šitboř

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

CZ032.3401.3202.0060.06
Poběžovice
12286 (554111)

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:
CZ032.3401.3202.0060.06

Název části obce:
Šitboř

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10778

554111

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Šitboř (474 – 492 m n.m.) je administrativní částí města Poběžovice. Nachází se 1 km jihozápadně od
Poběžovic a 15 km severozápadně od Domažlic. V místní části je 80 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se výstavba
několika rodinných domů, předpokládá se nárůst na 100 obyvatel. Recipientem je bezejmenný potok. Obec Šitboř se
nachází ve II.b ochranném pásmu podzemního zdroje Poběžovice.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2011 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 2004)
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Šitboř je vybudován nový vodovod pro veřejnou potřebu. Vlastníkem je město Poběžovice a
provozovatelem je firma CHVaK, a.s. Domažlice. Zdrojem pitné vody je vrt s průměrnou vydatností 0,5 l/s. Z vrtu je
voda přiváděna do vodojemu Šitboř 1x20 m3 (511,63/509,13 m n.m.). Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.
Dle sdělení provozovatele kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu
v ukazatelích pH, ovšem nesplnění hodnot nepředstavuje akutní zdravotní riziko.
Přívodní řady jsou z PVC DN 110 délky 0,235 km. Rozvodná vodovodní síť je z PVC DN 110 délky 1,058 km.
Přípojek je 32 kusů, celkové délky 0,431 km.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Navrhujeme vybudování odkyselovací stanice.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Poběžovic, 1 km
Užitkovou vodou – domovní studny, bezejmenný potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou
odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Je zde uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čerpací stanice splaškových vod s následnou dopravou
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
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splaškových vod do stávajícího kanalizačního systému v Poběžovicích, který je zakončen centrální čistírnou
odpadních vod.
Navrhovaná splašková kanalizace v celkové délce 3,02 km včetně odboček bude vybudována z plastových
kanalizačních trub profilu DN 250 mm. Splaškové vody obce budou odváděny gravitačně do čerpací stanice, ze které
budou přečerpávány do přivaděče na ČOV Poběžovice.
Dešťové vody budou nadále odváděny stávajícím systémem příkopů, struh a propustků.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

13.02.2018

Aktualizace 2017

30.11.2004

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