Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Poborovice (karta obce: CZ032_0118_03)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:

Poborovice

Kód obce (IČOB):

CZ032.3404.3205.0118.03
Bezděkov
00348 (555801)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3205 (3205)
Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ:

32051

Název OPOU2:

Klatovy

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3205.0118.03

Název části obce:
Poborovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19787

555801

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Poborovice (395 - 397 m n.m.) se nachází 4 km západně od města Klatovy. Místní část leží na
bezejmenném přítoku řeky Úhlavy, ve zvlněném terénu Šumavského podhůří, při silnici Klatovy-Chodská LhotaKdyně.
Zástavbu tvoří rodinné domy. V místní části je v současné době 56 trvale žijících obyvatel. Tento stav by se měl
v návaznosti na plánovanou výstavbu do roku 2015 navýšit na 65. Struktura obyvatelstva je v současné době starší,
po plánované výstavbě bude s nárůstem mladší generace vyvážená. Nabídka pracovních příležitostí je především v
okolních větších obcích a městech.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí, je zde ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok
Úhlava).

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obe ze sčítání lidu z r. 2013 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- prohlášení obce ze dne 30.12.2003
- informace od provozovatele Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
- investiční projekt „Čistá Šumava“

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Poborovice je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto
studních je nedostatečné, kvalita vody není známa.
Zdrojem požární vody jsou místní studny a řeka Úhlava.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem ke špatné jakosti vody (převážně mikrobiologické ukazatele) a nedostatečné kapacitě vody z
individuálních zdrojů se předpokládá prodloužení rozváděcího řadu z obce Bezděkov podél silnice do místní části
Poborovice.
Bezděkov a Koryta jsou zásobeny společnou větví ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní
nádrž Nýrsko.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 4 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok, řeka Úhlava

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Bezděkov - Poborovice, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má
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vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. Splaškové vody (cca 3 %) jsou po předčištění v biologických septicích
svedeny do této kanalizace a následně do Úhlavy. Další část odpadních vod (48 %) odtéká přes přepady
biologických septiků přímo do občasné vodoteče ústící do Úhlavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách,
odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 3 %) odváděny dešťovou
kanalizací, kterou provozuje obec, a částečně systémem příkopů, struh a propustků do řeky Úhlavy. Kanalizace byla
vybudovaná z betonových trub DN 200 mm v celkové délce 0,05 km.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub
DN 250 v celkové délce 0,35 km, čímž bude odkanalizována celá místní část. Odpadní vody budou touto kanalizací
svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,29 km do kanalizačního
sběrače Bezděkov – Klatovy, kterým budou odváděny k likvidaci na ČOV v Klatovech.
Stávající kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod (viz investiční záměr „Čistá Šumava“).

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.06.2020

Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu

30.11.2004

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