
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Úboč (karta obce: CZ032_0069_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- prohlášení 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 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- projektová dokumentace na odkanalizování obcí Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice
- variantní studie odkanalizování obce Úboč, zpracovaná firmou ProVenkov s.r.o

Obec Úboč je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 87%. 13% obyvatel využívá domovní 
studny. Vlastníkem a provozovatelem je obec Úboč. Zdrojem je vrt (vydatnost 1,0 l/s), ze kterého se voda přivádí 
gravitačně do vodojemu a úpravny vody Úboč 1x30 m3 (500,00 m n.m.). Z vodojemu je spotřebiště zásobeno 
gravitačně. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, 
v ukazateli množství dusičnanů 80,3 mg/l.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování obce pitnou vodou se do budoucna měnit nebude.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny z obce Němčice, 2 km
Užitkovou vodou – dvě obecní studny

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Úboč má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 
50 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 1,77 km. Vybudována je v různých 
časových obdobích, předpokládá se, že z betonových trub, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým 
provedením nevyhovující současným normám. Profily a materiál stok nemá obec zjištěny. Odpadní vody jsou 
zaústěny do bezejmenné vodoteče, levostranného přítoku Starého potoka, těsně nad soutokem těchto toků. Odpadní 
vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy oprávněnou organizací na centrální 
ČOV Domažlice. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Na základě vypracované Variantní studie odkanalizování se obec rozhodla k odkanalizování obce na centrální 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Úboč (486 - 522 m n.m.) se nachází 8 km severovýchodně od Kdyně. V obci je 127 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je vodní tok Merklínka. Obec Úboč se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0069.01

Název obce: Úboč

Kód obce (IČOB): 17255 (566161)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32022

Název OPOU2: Kdyně

ÚbočNázev 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)

ÚbočCZ032.3401.3202.0069.01 17255 566161
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mechanicko - biologickou ČOV pro 111 EO, bude umístěna pod obcí Úboč a vyústěna do vodního toku – Merklínka. 
Zároveň s výstavbou ČOV bude provedena stavba nové splaškové kanalizace v délce cca 2,29 km.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

23.06.2020 Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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