
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Krchleby (karta obce: CZ032_0113_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
- informace od provozovatele

Místní část Krchleby je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z r.1996. Pitnou 
vodou z vodovodu je zásobeno 100 % obyvatel obce. Vlastníkem vodovodu je město Staňkov, provozovatelem je 
firma CHVaK a.s., Domažlice. Místní část byla připojena na skupinový vodovod Nýrsko – Domažlice – Holýšov. Pitná 
voda se odebírá z vodojemu Staňkov II. 2x250 m3 (426,30/423,00 m n.m.) do věžového vodojemu Krchleby 1x200 
m3 (495/490 m n. m.), výška 30 m. Z vodojemu je zásobena místní část Krchleby a obec Čermná. Prameniště 
Krchleby vyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích hořčíku, pH, vápníku a 
železa. Pitná voda ze skupinového vodovodu vyhovuje platné vyhlášce.
Přívodní řad z vodojemu Staňkov II. do vodojemu Krchleby je z PVC 90 délky 3,199 km. Z vodojemu Krchleby vede 
do místní části Krchleby zásobovací řad lPE DN 160 délky 0,2 km. Rozvodná vodovodní síť je z lPE DN 110 celkové 
délky 3,3 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování pitnou vodou pouze ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - 
Holýšov. Navrhujeme hygienické zabezpečení chlorem ve vodojemu Krchleby. Dále navrhujeme rozšíření vodovodu a 
připojení všech obyvatel na okrajích místní části.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny ze Staňkova, 2 km. 
Užitkovou vodou – rybník v místní části

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Krchleby má vybudovanou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace byla vybudována v roce 
2013, na kanalizaci je napojeno 95% obyvatel obce a stále dochází k napojování dalších nemovitostí. Kanalizace je 
ve vlastnictví města Staňkov. Celkově bylo vybudováno 3,430 km gravitační kanalizace z PVC DN 250, 2,134 km 
kanalizačního výtlaku z PE De 110x10 a jedna čerpací stanice se samostatnou armaturní komorou. Kanalizaci tvoří 
páteřní stoky B a C, které jsou svedeny do čerpací stanice. Odtud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem do 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Krchleby (432 - 466 m n.m.) se nachází se 2 km východně od Staňkova a 22 km severovýchodně od 
Domažlic. V místní části je 238 trvale bydlících obyvatel. V souladu územním plánem se počítá s bytovou zástavbou 
při severním okraji obce a s nárůstem obyvatel.
Recipientem je Srbický potok. Místní část Krchleby se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3204.0113.01

Název obce: Staňkov

Kód obce (IČOB): 15357 (554294)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3204 (3204)

Název ORP3: Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ: 32042

Název OPOU2: Staňkov

KrchlebyNázev 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)

KrchlebyCZ032.3401.3204.0113.01 15355 554294
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stávajícího kanalizačního systému města Staňkov. Do páteřní stoky B jsou svedeny stoky B1, B1-1, B2, B3, B4, B5, 
B5-1, B5-2 a B6 a do páteřní stoky C jsou svedeny stoky C1, C1-1, C1-2, C2, C3 a C4.
Dále se v obci nachází stávající kanalizace z betonových trub v délce 3,02 km. Kanalizace je místy mělce uložená. 
Vybudována je v různých časových obdobích, profily a materiály stok nejsou zjištěné. Kanalizace je zaústěna třemi 
výustěmi pod obcí volně na terén, další výusť volně vsakuje pod skládkou a poslední přivádí odpadní vody do 
přirozeného otevřeného koryta v lese, kterým odtékají do Srbického potoka. Kanalizace slouží pro odvod dešťových 
vod.

V místní části Krchleby je uvažováno s další dostavbou nové splaškové kanalizační sítě v okrajových částech obce a 
v místech určených pro budoucí zástavbu. Předpokládá se vybudování 1,7 km splaškové kanalizace DN 250, 0,1 km 
kanalizačního výtlaku a 1 ČS. Realizace se předpokládá po roce 2015.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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