
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Beňovy (karta obce: CZ032_0136_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

C. PODKLADY
- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31.12.2009
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
 - Projekt Šumava - Záměr projektu dle směrnice MŽP č. 11/2003 ze dne 5. srpna 2003- rozhodnutí Městského úřadu 
Klatovy (povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Beňovy  č.j. ŽP 5940/2004 ze dne 14.12.2004).
- provozní údaje Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.

Místní část města Klatovy – Beňovy je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, 
který má ve správě Statek Běňovy s.r.o., vlastníkem je Statek Beňovy spol. s r.o. Voda je dodávána ze skupinového 
vodovodu Nýrsko -Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko.
Místní část Beňovy je napojena na vodovodní systém města Klatovy - tlakové pásmo I. (VDJ Hůrka II. – 453,0/448,0 
m n.m.), který mají ve správě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., vlastníkem je město Klatovy. Napojení bylo 
provedeno na stávající vodovodní síť města Klatovy (Jižní okružní řad) přes vodoměrnou šachtu.

Profil materiál délka v km uvedeno do provozu
Zásobovací vodovodní řad:
DN 80 PE 0,916 1989
DN 80 LT 0,004 1989

Rozvodné vodovodní sítě:
DN 50 OC 0,160 1973

Přípojky:
Kusů délka uvedeny do provozu
12 0,144 průběžně

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní 
sítě se předpokládá postupná rekonstrukce stávajících vodovodních řádů DN 80 mm v celkové délce cca 0,310 km. 
   Obecní vodovod bude převeden do majetku města Klatovy a tím se stane součástí vodovodu pro veřejnou potřebu 
města Klatovy včetně provozování akciovou společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Veřejný vodovod v 
místní části bude prodloužen vodovodními řady DN 80 mm v celkové délce cca 0,370 km k ostatním nemovitostem v 
Beňovech.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

   Část Beňovy (394-408 m n.m.) se nachází 2 km západojihozápadně od Klatov. Obec je sídlo nestřediskového 
charakteru, leží na jihovýchodním břehu recipientu řeky Úhlavy, v mírně zvlněném terénu Šumavského podhůří, na 
výjezdu silnice Klatovy-Kdyně, správní území je součástí katastrálního území Klatovy. V obci je v součastné době 85 
trvale žijících obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace a s plánovanou výstavbou do 
roku 2015 zvýšen na 90. Zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělské usedlosti. Struktura obyvatelstva je vyvážená s 
nárůstem mladší generace. Nabídka pracovních příležitostí je především v blízkých Klatovech.
   Zvláště chráněná území se na k.ú. nenacházejí, je zde ochranné pásmo III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0136.01

Název obce: Klatovy

Kód obce (IČOB): 06579 (555771)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

BeňovyNázev 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)

BeňovyCZ032.3404.3205.0136.01 06599 555771
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E. KANALIZACE A ČOV

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 2 km
Užitkovou vodou – řeka Úhlava

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

   Místní část města Klatovy - Beňovy, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má 
vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Kanalizace, která je z části ve vlastnictví Města Klatovy a z části ve 
vlastnictví Statku Beňovy, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně 
podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. 
   Kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,271 km a z kameninových trub 
DN 200, 300, a 400 mm v celkové délce 0,152 km, odtékají splaškové vody (cca 40 %) po předčištění v biologických 
septicích přímo do řeky Úhlavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 40 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem 
příkopů, struh a propustků do řeky Úhlavy.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   Místní část Beňovy by se v budoucnu měla připojit na kanalizační systém města Klatovy s centrálním čištění 
splaškových vod na ČOV Klatovy.
   Oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 0,705 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub 
profilu DN 250. Splaškové vody z osady Beňovy budou spolu svedeny gravitační kanalizací do čerpací stanice 
Beňovy, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem PE 100 v délce 1,250 km do jednotné kanalizace Klatovy.
   Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice a výtlačné řady DN 40 v celkové délce 0,162 km.Po uvedení 
kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a žump.
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

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