Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hliněný Újezd (karta obce: CZ032_0086_02)

A. NÁZEV OBCE
Hliněný Újezd

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

CZ032.3404.3203.0086.02
Malý Bor
09139 (556629)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3203 (3203)
Horažďovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32031

Název OPOU2:

Horažďovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3203.0086.02

Název části obce:
Hliněný Újezd

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

03920

556629

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Hliněný Újezd (461 - 468 m n.m.) je administrativní částí obce Malý Bor, nacházející se 2,5 km jižně od
obce Malý Bor. Zástavbu tvoří rodinné domy venkovského typu, budovy občanské vybavenosti, hospodářské a
rekreační budovy a usedlosti.
V současné době zde trvale žije 55 obyvatel. Do roku 2015 se počítá se stabilizací, možný je mírný pokles na 50.
Struktura obyvatelstva je starší. Pracovní příležitosti jsou v místě jen velice sporadické, obyvatelé za prací dojíždí, a
to nejčastěji do Horažďovic.
Nejbližší vodotečí je bezejmenný potok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obe ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- prohlášení ze dne 30.12.2003
- informace od provozovatele
- protokol o zkoušce pitné vody č.2003/03445

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Hliněný Újezd je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Hliněný Újezd - Týnec,
který je v majetku a ve správě obce Malý Bor a firmy Agrospol a.s. Malý Bor.
Obec vlastní vrtanou studnu HV1 hlubokou 38 m, na východním okraji Hliněného Újezda, s vydatností 3,12 l/s.
Nedaleko od této studny je jižním směrem situována studna HV2 hluboká 37,4 m (vydatnost 4,62 l/s) firmy Agrospol
a.s.. Kvalita vody vyhovuje. Z obou studní vedou dva výtlačné řady z PE DN 63 (0,415 + 0,456 km) do VDJ Hliněný
Újezd 1×50 m3 (497,00/494,30 m n.m.). Vodojem je majetkem firmy Agrospol a.s..
Z vodojemu vedou dva samostatné gravitační zásobní řady. Jeden do osady Týnec, který je spolu s vodovodní sítí
majetkem obce. Z vodovodní sítě v obci se také zásobuje přivaděčem obec Malý Bor a farma firmy Agrospol a.s.,
situovaná na kraji obce. Druhý z LT DN 90(0,231 km) vede do osady Hliněný Újezd. Jeho horní část je majetkem
Agrospolu, dolní část včetně vodovodní sítě z LT DN 60 (0,165 km), PE DN 63(0,302 km), DN 32 (0,11 km) a
pozinku DN 60 (0,118 km) je majetkem obce. Přípojek je v obci 29 ks (0,282 km).

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V souvislosti s kolísající koncentrací dusičnanů nad hygienický limit ve veřejném vodovodu bude v budoucnu
pravděpodobně nutné kvalitu vody dodávané do sítě řešit stavbou úpravny vody.
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.
Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme s nahrazením stávajícího litinového potrubí za
polyetylenové potrubí.

Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 22.7.2009

Stránka 1 z 2

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hliněný Újezd (karta obce: CZ032_0086_02)

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Horažďovic – 3,5 km
Užitkovou vodou – potok, studny, propojení na vodovod obce Malý Bor.

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Hliněný Újezd má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese
všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích
správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 – DN 800 mm
v celkové délce 0,739 km. Splaškové vody z větší části (cca 91 %) odtékají po předčištění v biologických septicích
(42 ks) do této kanalizace a následně pak do místního rybníka a místní vodoteče a odtud pak do Potockého rybníka.
Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové
vody z celé obce jsou odváděny jednotnou kanalizací.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit
Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami
v místní část bude řešen až po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :
- Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za
domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).
- Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část).
Dále bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na čistírně odpadních vod
obce Malý Bor.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
22.7.2009
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Popis:
Aktualizace karet obcí za rok 2008
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