
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Lomec (karta obce: CZ032_0139_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- prohlášení 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.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

Obec Lomec je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě 
Statek Beňovy s.r.o., Fond národního majetku je vlastníkem.
Zdrojem vody tohoto vodovodu je vrt – vydatnost 0,36 l/s. Vydatnost tohoto vrtu je dostatečná. Kvalita vody je dobrá.
Z vrtu se pitná voda čerpá výtlačným řadem z PVC DN 100 (0,900 km) do VDJ Lomec – 40 m3 (452,00/- m n.m.). 
Z tohoto vodojemu je obec zásobena gravitačně pitnou vodou rozvodným řadem a PVC DN 50 (0,180 km), nebo se 
může voda čerpat odbočkou z výtlačného řadu z LT DN 80 (0,350 km) přímo do vodovodní sítě.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do budoucna se předpokládá připojení obce Lomec na skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní 
nádrž Nýrsko.
Řešení je společné pro obce Lomec a Novákovice.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisternami z Klatov – 3 km
Užitkovou vodou – Novákovský potok, rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Lomec, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nemá v současnosti 
vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na 
zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do 
Novákovického potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Lomec (408 - 433 m n.m.) je samostatná obec, která má dvě administrativní části. Nachází se 3 km jihozápadně od 
města Klatovy. Jedná se o obec se zástavbou rodinných domů, bytových domů a zemědělských usedlostí. V obci je 
80 trvale bydlících obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé z větší části dojíždí. Výhledově se s rozvojem obce 
nepočítá.
Recipientem je Novákovický potok. Lomec se nachází v ochranném pásmu III.stupně (vodárenský tok Úhlava), 
neleží v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0139.01

Název obce: Lomec

Kód obce (IČOB): 02949 (578070)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

LomecNázev 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)

LomecCZ032.3404.3205.0139.01 02949 578070
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Dle závěru variantní studie je plánována výstavba oddílného splaškového kanalizačního systému s centrální čistírnou 
odpadních vod, která bude společná i pro místní část Novákovice.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

19.01.2021 Aktualizace 2020 - změna návrhu kanalizace

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