
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Kvášňovice (karta obce: CZ032_0085_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 z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

Obec Kvášňovice je v současné době zásobena pitnou vodou z obecního vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem 
vody tohoto vodovodu jsou 2 vrty „ Hájky“ se sběrnou studnou a zářezy situovanými na východ od obce a 
vybudovanými v roce 1995. Vydatnost celého prameniště je 1,0 l/s. Kvalita vody nevyhovuje v ukazateli absorbance, 
který nepatrně překračuje.
Pitná voda se z vrtů čerpá společným výtlačným řadem z LT DN 50 délky 0,5 km do zemního VDJ Kvášňovice o 
objemu 1×100 m3 (560/556 m n.m.) z roku 1972 přes zásobní řad, kterým je voda gravitačně dopravována do obce.
Rozvodné vodovodní sítě v obci jsou z LT – 3 km, na které jsou obyvatelé napojeni 80 vodovodními přípojkami.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec se plánuje propojení stávajícího vodovodu. Jedná se o výstavbu vodovodních řadů o celkové délce 510,27 m, 
které budou napojeny na stávající vodovod. Na stavbu je vydáno stavební povolení.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Horažďovic, 11 km
Užitkovou vodou – potok, studny, rybníky

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Kvášňovice má  vybudovanou oddílnou kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod. Čistírna odpadních vod 
je mechanicko-biologická s kapacitou 150 EO. Konečným recipientem je bezejmenný pravostranný přítok 
Kozčínského potoka. Na kanalizaci je napojeno cca 120 EO.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Kvášňovice (526 - 560 m n.m.) se nachází 11 km severozápadně od města Horažďovice a 9 km jižně od 
Nepomuku v blízkosti Kozčínského a Jámského rybníka. 
Zástavbu tvoří rodinné domy, zemědělské usedlosti a budovy občanské vybavenosti. V obci v současné době trvale 
žije 127 obyvatel. Tento stav se bude do roku 2015 snižovat na konečných 100 obyvatel. Tento pokles je způsoben 
starší věkovou generací obyvatel, kteří nyní žijí v obci. Nabídka pracovních příležitostí je špatná. 
Obec Kvášňovice, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně - vodárenský tok Úslava.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3203.0085.01

Název obce: Kvášňovice

Kód obce (IČOB): 07822 (541931)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3203 (3203)

Název ORP3: Horažďovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32031

Název OPOU2: Horažďovice

KvášňoviceNázev 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)

KvášňoviceCZ032.3404.3203.0085.01 07822 541931
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Kvášňovice (karta obce: CZ032_0085_01)

V obci se plánuje dostavba kanalizace. Bude vybudováno celkem 867,45 m gravitační kanalizace a výtlak o délce 
181,1 m a čerpací stanice.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

19.01.2021 Aktualizace 2020 - změna návrhu vodovodu a kanalizace

21.01.2013 Aktualizace 2012

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