Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Křenovy (karta obce: CZ032_0103_01)

A. NÁZEV OBCE
Křenovy

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

CZ032.3401.3204.0103.01
Křenovy
07590 (553832)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3204 (3204)
Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ:

32041

Název OPOU2:

Horšovský Týn

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3204.0103.01

Název části obce:
Křenovy

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

07590

553832

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Křenovy (362 - 382 m n.m.) se nalézá 3 km západně od Staňkova a 5 km východně od Horšovského Týna.
Leží na hlavním silničním tahu mezi Staňkovem a Horšovským Týnem. Pracovní příležitosti – ZEAS Puclice, Lesy
ČR. Je zde dobré železniční a autobusové spojení.
V obci je 149 trvale bydlících obyvatel, územní plán předpokládá mírný nárůst obyvatel.
Recipientem je Lukavický potok, který se vlévá do řeky Radbuza. Obec Křenovy se nenachází v chráněné krajinné
oblasti.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel dle Českého statistického úřadu k 1. 1. 2018
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Křenovy je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko Domažlice - Holýšov, ze kterého je voda přiváděna do vodojemu Křenovy 1x25 m3 (403,20/400,60 m n.m.). Obec je
z vodojemu zásobena gravitačně. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou
vodu, v ukazatelích mikrobiologického znečištění. Přívodní řady jsou z PE, PVC DN 100 délky 0,25 km. Rozvodná
vodovodní síť je z PE, PVC DN 90 délky 1,5 km. Přípojek je 53 kusů délky 0,3 km.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Křenovy pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko Domažlice - Holýšov. Navrhujeme dávkování chlornanu sodného ve vodojemu.

D.3

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

Pitnou vodou – domovní a obecní studny
Užitkovou vodou – požární nádrž

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Křenovy má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno 81 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,83 km.
Vybudována je převážně z betonových trub DN 300, svým provedením, především hloubkou uložení a netěsností,
nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací jednou výustí odváděny přímo do Radbuzy
nebo přes náhon.
Od 3 % obyvatel jsou splaškové vody po předčištění v septiku vsakovány do půdy. Odpadní vody od 16 % obyvatel
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí
veškeré dešťové vody.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Křenovy je navrženo vybudování splaškové gravitační kanalizace z PVC DN 250 o celkové délce cca 1,226
km. Gravitační kanalizace je zaústěna do čerpací stanice na břehu Radbuzy, které je vyvýšena nad Q100.
Kanalizační výtlak z čerpací stanice je z materiálu PE DN 80 o celkové délce cca 1,270 km a je zaústěn do nově
budovaného kanalizačního systému v obci Vránov, dále jsou splaškové vody odváděny na ČOV Staňkov.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.06.2020

Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

21.01.2013

Aktualizace 2012

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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