Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Srbice (karta obce: CZ032_0065_01)

A. NÁZEV OBCE
Srbice

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

CZ032.3401.3202.0065.01
Srbice
15291 (554260)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32021

Název OPOU2:

Domažlice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0065.01

Název části obce:
Srbice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

15291

554260

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Srbice (424 - 439 m n.m.) se nachází 5 km jihovýchodně od Staňkova a 20 km jihovýchodně od Domažlic.
V obci je 186 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 180
obyvatel.
Recipientem je Srbický potok. Obec Srbice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Srbice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají
ke svému zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví
požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Srbice je do budoucna uvažováno s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Je připraven zdroj - vrtané
studny, ze kterého bude voda přiváděna do navrhovaného vodojemu Srbice 1x50 m3 (456,20/454,00 m n.m.). Z
vodojemu bude obec zásobena gravitačně. Přívodní řad je navržen z plastu DN 63, délky 0,6 km, rozvodná
vodovodní síť také z plastu DN 84 a 110, délky 1,872 resp. 0,7 km. Přípojek je navrženo 55, délky 0,33 km.
Realizace se předpokládá po roce 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Kolovče, 2 km
Užitkovou vodou – rybník v obci

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Srbice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno cca 83 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,654 km.
Vybudována je v různých časových obdobích, převážně z betonových netěsněných trub DN 400 až DN 600, je mělce
uložená a svým provedením nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou třemi výustěmi zaústěny do
Srbického potoka.
Od cca 4 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny, po předčištění v septicích, přímo do recipientu. Odpadní vody od
cca 13 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná
kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.
Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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pč
1

Název producenta:
Zem. Spol. Srbice

E.2

Charakter výroby:
zemědělství

Počet OV
BSK5
zam. m3/d kg/d
46

3,85

NL
kg/d

2,76

2,53

CHSK
Cr kg/d

NNP-clk.
NH4+
clk.
kg/d
kg/d
kg/d
5,52 0,51 0,17 0,12

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Srbice je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 2,93 km, DN 250. Tato
bude napojena do kmenového přivaděče DN 300, délky 1,23 km, kterým budou splaškové odpadní vody odváděny
do kanalizační sítě obce Hlohovčice a odtud pak budou odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních vod, která je
společná pro obce Čermná, Hlohovčice, Poděvousy. Uvažovaným materiálem stok jsou kameninové nebo plastové
kanalizační trouby.
Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálním vozem do čistírny odpadních vod Hlohovčice.
Dešťové vody budou nadále odváděny stávající kanalizací.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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