
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Spáňov (karta obce: CZ032_0064_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu 2011
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- kanalizačního řád z 8.11.1993
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Obec Spáňov není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají 
ke svému zásobení domovní studny. V posledních letech se v období sucha začíná projevovat nedostatek pitné vody.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Z důvodu nedostatku vody v domovních studních v období sucha je uvažováno s napojením obce Spáňov na 
skupinový vodovod Nýrsko – Domažlice – Holýšov. Obec se pokusí výstavbu realizovat  zároveň se stavbou 
splaškové kanalizace.
Je dokončena projektová dokumentace na napojení obce na skupinový vodovod Nýrsko – Domažlice – Holýšov. Je 
navržena výstavba vodovodních řadů z PE d90 a 110 mm v celkové délce cca 2,6 km.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 5 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 Spáňov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je po předčištění
v septicích napojeno 86 % obyvatel obce. 14 rodinných domů má vlastní domovní mikročistírny, které jsou napojeny 
do kanalizace, pět rodinných domků je odkanalizováno do jímek s vyvážením na ČOV Domažlice. Kanalizace, která 
je ve správě obce, má celkovou délku cca 2,6 km. Původní kanalizace je provedena z BT trub DN 300 – 500, nově 
vybudované kanalizační stoky jsou z PVC DN 250 a 300 mm. Kanalizace odvádí značné množství balastních vod a 
přitékajících extravilánových vod. Kapacita kanalizace nepostačuje, obec je zatápěna přívalovými vodami. Odpadní 
vody jsou čtyřmi výustěmi odvedeny do bezejmenného vodního toku, který je levostranným přítokem Zahořanského 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Spáňov (423 - 444 m n.m.) se nachází 3 km severozápadně od Kdyně a 5 km jihovýchodně od Domažlic.
V obci převládají občané staršího věku, je zde smíšená zástavba a minimum pracovních příležitostí. Nachází se zde 
70 rodinných domků, 2 bytové domy o 4 BJ a dvě zemědělské farmy. Žije zde 188  trvale bydlících obyvatel, k 
výstavbě RD je připraveno 12 stavebních parcel, předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. Recipientem je 
Zahořanský potok. Obec Spáňov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0064.01

Název obce: Spáňov

Kód obce (IČOB): 15277 (554251)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32022

Název OPOU2: Kdyně

SpáňovNázev 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)

SpáňovCZ032.3401.3202.0064.01 15277 554251
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potoka.

Je dokončena projektová dokumentace na centrální ČOV a výstavbu splaškové kanalizace. Je navržena mechanicko-
biologická ČOV pro 250 EO a splaškové kanalizační řady z PVC DN 250 mm v celkové délce cca 2,2 km. Součástí 
stavby bude 1 x ČS.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

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.
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