Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Dešenice (karta obce: CZ032_0125_01)

A. NÁZEV OBCE
Dešenice

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

CZ032.3404.3205.0125.01
Dešenice
02564 (556041)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3205 (3205)
Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ:

32052

Název OPOU2:

Nýrsko

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3205.0125.01

Název části obce:
Dešenice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

02564

556041

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Dešenice (488 - 525 m n.m.) se nachází 3 km jihovýchodně od města Nýrska, 16,5 km jihozápadně od města
Klatovy. Obec je sídlo střediskového charakteru, leží na Dešenickém potoce, na odbočce ze silnice I.třídy Klatovy –
Nýrsko – Železná Ruda, správní území tvoří 8 administrativních částí.
Zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělské usedlosti, administrativní, zemědělské budovy a budovy občanské
vybavenosti. V obci v současné době trvale žije asi 450 obyvatel. Struktura obyvatelstva je vyvážená s nárůstem
mladší generace. Nabídka pracovních příležitostí je především v zemědělství, v turistickém ruchu a v lehkém
průmyslu, dále pak v okolních větších obcích a městech.
Obec a katastrální území se nacházejí v CHKO a v CHOPAV Šumava, dále se obec nachází v ochranném pásmu III.
Stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce 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 obce ze dne 30.12.2003
- informace od provozovatele VODOSPOL s.r.o.
- povolení k nakládání s vodami pro obec Dešenice „povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do
vod povrchových a to do toku – Dešenický potok v ř.km 1,5“ – č.j. ŽP 1355/965-231-2P ze dne 5.6.1995, vydané
Okresním úřadem Klatovy
- povolení k nakládání s vodami a ke zřízení vodohospodářských děl – ČOV EKOL 9 pro ZŠ, MŠ a OÚ v Dešnicích a
kanalizaci v k.ú. Dešenice – č.j. ŽP 2802/95-231-2P ze dne 8.11.1995, vydané Okresním úřadem Klatovy

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Dešenice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Dešenice - Milence,
jehož vlastníkem je obec Dešenice a provozovatelem VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Voda do obce Dešenice je
dodávána:
z vlastního prameniště
ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko (slouží pouze jako doplňkový zdroj
vody zejména v suchých obdobích)
Zdroje vody pro Dešenice jsou rozděleny do 3 pramenišť, které tvoří celkem 5 pramenních jímek a pramenní zářez o
vydatnosti 1,5 – 4 l/s. Všechny tři prameniště jsou situovány jižně od obce na katastrálním území Matějovice.
Podzemní voda z prameniště je svedena gravitačně řadem IPE – DN 90 dl. 796,80 m do VDJ Dešenice 1×85 m3
(550,47/547,57 m n.m.). Do vody je dávkován chlornan sodný z důvodu hygienického zabezpečení vody.
Do tohoto vodojemu je zavedena i voda z provozního vodojemu úpravny vody Milence. Voda z prameniště je dobré
kvality, (nevyhovuje pouze alkalita a tvrdost vody) a proto se obec zásobuje přednostně z místních zdrojů vody a
pouze v případě potřeby ze skupinového vodovodu. Dešenice společně s osadou Milence jsou zásobovány
gravitačně pitnou vodou z VDJ Dešenice 1×85 m3 (550,47/547,57 m n.m.).
Byla zrealizována obnova řadů v okolí tvrze a jižně od ní.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Ve shodě s vedením obce Dešenice předpokládáme do budoucna v prvé řadě plné využití místních zdrojů podzemní
vody a teprve následně potom doplňování vody do vodovodního systému obce ze skupinového vodovodu Nýrsko –
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Klatovy, z úpravny vody v Milencích. Kapacita vodojemu je již v současné době nedostatečná, proto uvažujeme s
dostavbou nového vodojemu 1x200 m3. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme s nahrazením
stávajícího litinového a ocelového potrubí za polyetylenové potrubí. V brzké době se plánuje výstavba hlavního řadu
Dešenice-Milence a zokruhování vodovodu za viaduktem.
Bude provedena obnova vodovodů pod plánovaně rekonstruovanými vozovkami.
Od č.p. 97 k fotbalovému hřišti bude vybudována přeložka vodovodu v délce 181 m s 9 přípojkami, z důvodu
nevyhovující trasy stávajícího řadu.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Nýrska, 2 km

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Dešenice, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), v CHKO a v CHOPAV
Šumava, má dobudovanou oddílnou gravitační a tlakovou splaškovou kanalizační síť, která odvádí odpadní vody na
ČOV Nýrsko. Část původní jednotné kanalizace slouží jako dešťová a odvádí tyto vody spolu se systémem příkopů,
struh a propustků do Dešenického potoka. V roce 2017 bylo provedeno doodkanalizování Dešenic za viaduktem
tlakovou kanalicací o délce cca 735 m.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Od č.p.97 k fotbalovému hřišti bude prodloužena splašková kanalizace PP DN 250 s 9 přípojkami. Po dobudování
splaškové kanalizace budou postupně zasypávány septiky a jímky.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

19.01.2021

Aktualizace 2020 - změna návrhu vodovodu a kanalizace

03.03.2017

Aktualizace 2016

30.11.2004

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