
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Vidice (karta obce: CZ032_0115_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 z r. 2011 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

V obci je vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje 100 % obyvatel. Zdrojem je původní průzkumný vrt z roku 
1989 o hloubce 45 m, vydatnost 0,5 l/s. Z vrtu je voda čerpána novým výtlačným řadem z potrubí Pe DN 50 do 
nového VDJ a úpravny vody o kapacitě 0,5 l/s. VDJ tvoří dvě komory o objemu 2x20 m3. Z nového VDJ je veden 
zásobní řad do obce z potrubí PVC DN 100. Rozvodná síť je vybudována z potrubí PVC DN 80 o celkové délce 1,6 
km.

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 Horšovského Týna, 12 km.
Užitkovou vodou – rybníky v obci

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Vidice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je po předčištění
v septicích napojeno 63 % obyvatel. Sem jsou zahrnuty též dva společné tříkomorové septiky bytových jednotek. 
Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 0,91 km. Odpadní vody jsou zaústěny jednou výustí do 
potoka Slatina, který je levostranným přítokem řeky Radbuzy, dvěma výustěmi do zatrubněného potoka a jednou 
výustí do příkopu.
Biodisková čistírna řady DČB 21 čistí odpadní vody od 9 % obyvatel obce, odtok je zaústěn do kanalizace. (ČOV je v 
současné době vyřazena z provozu a využívána jako jímka na vyvážení.) Odpadní vody od 28 % obyvatel jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Horšovský Týn a Domažlice.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Vidice (493 – 517 m n. m.) se nalézá 12 km severozápadně od Horšovského Týna. Nachází se na trase 
Mířkov - Oplotec. 90 % obyvatel za prací dojíždí. V obci je 135 trvale bydlících obyvatel. V současné době se zde 
nachází 5 nových stavebních parcel a počítá se s mírným nárůstem obyvatelstva.
Recipientem je potok Slatina. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3204.0115.01

Název obce: Vidice

Kód obce (IČOB): 18165 (554421)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3204 (3204)

Název ORP3: Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ: 32041

Název OPOU2: Horšovský Týn

VidiceNázev 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)

VidiceCZ032.3401.3204.0115.01 18165 554421

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:
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Na základě vypracované variantní studie odkanalizování se obec rozhodla k odkanalizování obce na mechanicko - 
biologickou ČOV pro 120 EO, bude umístěna za obcí Vidice a vyústěna do vodního toku Slatina. Zároveň bude 
provedena stavba nové splaškové kanalizace v délce cca 870 m. Stávající kanalizace zůstane zachována pro 
odvádění dešťových vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

30.06.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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

Název producenta: Charakter výroby:
Počet 
zam.

OV 
m3/d

BSK5
kg/d

 NL 
kg/d

CHSK 
Cr kg/d

N-
NH4+ 
kg/d

P-clk. 
kg/d

pč
N-clk. 
kg/d

AGROŽIV s.r.o.1 50 2,5 1,06 0,92zemědělská 1,84 0,14 0,09 0,05
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