Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Čínov (karta obce: CZ032_0136_02)

A. NÁZEV OBCE
Čínov

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

CZ032.3404.3205.0136.02
Klatovy
06579 (555771)

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:
CZ032.3404.3205.0136.02

Název části obce:
Čínov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

40578

555771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část města Klatovy - Čínov (433 - 452 m n.m.) se nachází 1 km východně od Klatov, na silnici Klatovy-ĆínovObytce-Plánice.
Zástavbu tvoří rodinné domy, občanská vybavenost, drobné provozovny a rekreační objekty.
V obci je v součastné době 124 trvale žijících obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší
generace zachován.
Nabídka pracovních příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně
(vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY
- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2012
- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Čínov
č.j.ŽP/1664/13/Le ze dne 6.3.2013 a je platné do 31.1.2023
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
- Čistá Šumava – investiční záměr, Město Klatovy 09/2003

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část města Klatovy – Čínov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu,
který mají ve správě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., vlastníkem je město Klatovy. Voda je dodávána ze
skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko.
Místní část Čínov je napojena na vodovodní systém města Klatovy - tlakové pásmo II. (VDJ Hůrka I. – 493,33/488,83
m n.m.). Napojení bylo provedeno na stávající rozvodnou síť města Klatovy (ul. Plánická) přes vodoměrnou šachtu.
Profil materiál délka v km uvedeno do provozu
Rozvodné vodovodní sítě:
Profil materiál délka v km uvedeno do provozu
DN 80 PE 0,320 1983, 1995
DN 80 PVC 0,345 2001
DN 100 PP 1,029 1983
DN 100 PE 0,097 1983
Přípojky:
Kusů délka uvedeny do provozu
51 0,612 průběžně

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.1.2011
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Čínov (karta obce: CZ032_0136_02)
Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov – 1 km (na základě plánu krizového zásobování pitnou vodou z 06/2003)
Užitkovou vodou – rybníček

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Klatovy - Čínov, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má
vybudovanou v části jednotnou kanalizaci a v severní části obce dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci.
Splašková kanalizace z PVC200 o celkové délce 0,590 km je zakončena čistírnou odpadních vod pro 110 EO.
Jednotnou kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 300 a 400 mm v délce 0,201km,z kameninových
trub DN 300 a 400 mm v délce 0,175 km a trub z PVC DN 200 a 300 mm v délce 0,080 km, odtékají splaškové vody
po předčištění v biologických septicích do občasné vodoteče protékající touto místní částí. Zbylé odpadní vody jsou
zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody sou částečně
odváděny dešťovou kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 250,300, 400, 500 a 600 mm v délce
0,641 km, a částečně systémem příkopů, struh a propustků do rybníčku ve středu místní části.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN
250 a DN 300 v celkové délce 0,800 km, čímž bude odkanalizována celá místní část.
Odpadní splaškové vody z celé osady, kde bude kanalizace dostavěna, budou touto kanalizací gravitačně svedeny
do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,240 km do kanalizační sítě města
Klatovy a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Klatovech.
Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. Stávající ČOV bude odstavena
a zrušena. Stávající jednotná kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.
V části obce se stávajícím oddílným způsobem odkanalizování bude při výstavbě asfaltových komunikací
prodloužena dešťová kanalizace pro odvedení povrchových a dešťových vod z přilehlých pozemků z PPUR2 v délce
143 m.

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.

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.1.2011

Stránka 2 z 2

