Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Tlumačov (karta obce: CZ032_0067_01)

A. NÁZEV OBCE
Tlumačov

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

CZ032.3401.3202.0067.01
Tlumačov
16757 (554341)

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:
CZ032.3401.3202.0067.01

Název části obce:
Tlumačov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

16757

554341

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Tlumačov (458 - 478 m n.m.) se nachází 5 km jižně od Domažlic. V obci je 368 trvale bydlících obyvatel.
Plánuje se výstavba rodinných domků a nárůst obyvatel.
Recipientem je Tlumačovský potok. Obec Tlumačov 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. 2017
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Tlumačov není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají
ke svému zásobení domovní studny.
Při déletrvajícím suchu (2014 -2017) se objevuje v části obce nedostatek vody ve vodních zdrojích projevující se
poklesem hladiny podzemní vody s výrazným omezením odběru.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Tlumačov je uvažováno s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu.
Byl vyhledán a proveden průzkumný vrt u severního okraje obce Tlumačov s ověřenou vydatností cca 0,8 l/s. Jakost
podzemní vody odpovídá nárokům na pitnou vodu. Z vodního zdroje bude podzemní voda přečerpávána výtlačným
potrubím PE De50 délky 330 m do vodojemu 2 x 50 m3 (484,0 m n. m.), který bude umístěn v prostoru stávajícího
vodojemu pro zemědělský subjekt z důvodu účelného využití území. Pro zajištění normových tlakových poměrů v
zásobní síti bude nutno ve vodojemu osadit automatickou tlakovou stanici včetně hygienické stabilizace a případné
jednostupňové úpravny vody.
Z vodojemu bude pitná voda dopravována gravitačně přívodním řadem PEDe110 délky 180 m s navazujícím řadem
PEDe110 délky 251 m. Zásobní řad v obci je řešen jako okruhový rozvod (severní a jižní okruh) z potrubí PEDe90 o
délce 758 a 900 m. Na okruhující vodovodní rozvod budou napojeny odbočné větve PEDe90 o celkové délce 1091 m.
Na vodovodních řadech budou osazeny podzemní hydranty k odvzdušnění a odkalování potrubí se základní požární
funkcí prvního zásahu do kapacity vodojemu. Při zásobení jednotlivých odběratelů je navrženo 87 přípojek PE De32
celkové délky 1200 m.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, vodovod Mrákov, 1 km
Užitkovou vodou – rybník, požární nádrž

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Tlumačov má vybudovanou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu z roku 2017, napojeno je 100%
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.01.2011
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obyvatel. Celkově bylo vybudováno 2,729 km gravitační kanalizace z PVC DN 250 SN8 s napojením do centrální
mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 400 EO s vypouštěním do přítoku Tlumačovského potoka.
Severozápadní část nové zástavby je odvodněna jednotnou kanalizací – stoky AA1 a AA1-1 vybavené odlehčovací
komorou vyústěnou do levostranného přítoku Tlumačovského potoka.
Původní kanalizace v současnosti slouží pouze pro odvod dešťových vod.
Kanalizace je ve vlastnictví obce Tlumačov.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Tlumačov je uvažováno pouze s dostavbou nové splaškové kanalizační sítě v okrajových částech obce v
místech určených pro budoucí zástavbu. Rozsah budoucí kanalizace bude stanoven po vypracování nového
územního plánu.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

24.01.2011

Aktualizace 2010

30.06.2008

Aktualizace karet obcí za rok 2006

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.01.2011
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