
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Tajanov (karta obce: CZ032_0136_25)

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.
- realizace stavby „Klatovy – Čisté město“

   Místní část města Klatovy - Tajanov je v současné době zásobena pitnou vodou společně s osadou Kal 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. Tajanov 
je napojen na vodovodní systém města Klatovy – tlakové pásmo I. (VDJ Hůrka II). Napojení bylo provedeno na 
stávající rozvodnou síť města Klatovy (ul. Sedlákova) přes vodoměrnou šachtu a redukční ventil. 

Profil materiál délka v km uvedeno do provozu
Přiváděcí vodovodní řad:
DN 100 PVC 0,451 2001

Rozvodné vodovodní sítě:
DN 50 PE 0,008 1978
DN 80 PVC 0,122 1998; 2001
DN 80 PE 1,881 1978; 2001, 2007
DN 100 PVC 0,505 1978

Přípojky:
Kusů délka uvedeny do provozu
101 1,212 průběžně

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. V místní části je uvažováno s rekonstrukcí 
stávajících vodovodních řadů z materiálu PE v místech častých poruch.
Z důvodu zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti je navrženo zkapacitnění páteřního vodovodního řadu, který 
propojuje přívodní řad z Klatov a rozvodnou síť v místní části Tajanov. Jedná se o vodovodní řad z materiálu PE 
DN100 mm délky cca 390 m.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

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

Místní část města Klatovy –Tajanov (388 - 396 m.n.m.) se nachází 1 km západně od Klatov. Zástavbu tvoří rodinné 
domy, občanská vybavenost a rekreační objekty. V obci je v součastné době 268 trvale žijících obyvatel. Nabídka 
pracovních příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech. Nejbližší vodotečí obce je řeka 
Úhlava a Tupadelský potok.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně 
(vodárenský tok Úhlava).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0136.25

Název obce: Klatovy

Kód obce (IČOB): 06579 (555771)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

TajanovNázev 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)

TajanovCZ032.3404.3205.0136.25 17151 555771
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E. KANALIZACE A ČOV

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov – 1 km 
Užitkovou vodou – řeka Úhlava, místní rybník, Tupadelský potok

   Místní část města Klatovy - Tajanov, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má 
vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Provozovatelem kanalizace jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
   Dešťová kanalizace byla budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a 
momentálních požadavků. Dešťovou kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 200, 300, 400, 500 a 
1000 mm v celkové délce 2,288 km, z kameninových trub DN 200 a 300 mm v celkové délce 0,182 km a z trub z PP-
UR2 DN 250, 300 a 400 mm v celkové délce 0,247 km, odtékají dešťové vody do řeky Úhlavy. 
   Splašková kanalizace byla vybudována v letech 2007-2008. Gravitační splaškovou kanalizací z PP UR2 DN 200, 
250 a 300 mm v celkové délce 2,316 km jsou splaškové odpadní vody odváděny do čerpací stanice ČS Tajanov a 
přečerpávány výtlačným řadem HD-PE  DN 150 mm v délce 0,328 km do výtlačného řadu PVC DN 150 mm, který je 
součástí kanalizačního systému města Klatovy. Odpadní vody jsou odvedeny k vyčištění na centrální ČOV Klatovy.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

30.6.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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