Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Alžbětín (karta obce: CZ032_0159_02)

A. NÁZEV OBCE
Alžbětín

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

CZ032.3404.3205.0159.02
Železná Ruda
19606 (557528)

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:
CZ032.3404.3205.0159.02

Název části obce:
Alžbětín

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19607

557528

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Správní část Alžbětín (712 – 732 m n.m.) se nachází se 2 km jihozápadně od Železné Rudy. Zástavba je rodinnými
domy horského typu a rekreačními objekty.
Žije zde cca 70 obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé z větší části dojíždí.
Nejbližší vodotečí jsou přítoky řeky Řezná.
Alžbětín se nenachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nachází se však v CHKO a CHOPAV
Šumava.

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.
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Alžbětín byl vybudován přívodní řad ze Železné Rudy, včetně rozvodných řadů.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování obyvatel pitnou vodou se do budoucna nebude měnit.

D.3

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

Pitnou vodou – cisternami ze Železné Rudy, 2 km
Užitkovou vodou – přítoky říčky a studny

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Železná Ruda – Alžbětín, která se nachází v CHKO a CHOPAV Šumava, má vybudovanou
oddílnou kanalizační síť odvádějící splaškové vody z celé obce na čistírnu odpadních vod v Železné Rudě.
Kanalizační síť je částečně gravitační a částečně tlaková s pěti čerpacími stanicemi. Gravitační kanalizace je
vybudována z PVC trub DN 200 – 250 mm v celkové délce 1,300 km. Tlaková kanalizace je vybudována z PE trub
DN 65 – 125 mm v celkové délce 2,410 km. Provozovatel kanalizace je VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Dešťové vody
z celé obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do řeky Řezná.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Současný stav likvidace odpadních vod je vyhovující.
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AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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