Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Pancíř (karta obce: CZ032_0159_05)

A. NÁZEV OBCE
Pancíř

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

CZ032.3404.3205.0159.05
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:
CZ032.3404.3205.0159.05

Název části obce:
Pancíř

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19609

557528

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Správní část Pancíř (1215 - 1216 m n.m.) se nachází 5 km severně od Železné Rudy.
Je převážně navštěvována rekreanty, jsou zde 3 hotely s kapacitou 358 lůžek, do roku 2015 se uvažuje se zvýšením
na 9 ubytovacích zařízení s kapacitou 650 lůžek. Trvale bydlících obyvatel je zde 8, v roce 2015 se předpokládá 5.
Nejbližší vodotečí jsou bezejmenné přítoky řeky Řezná.
Pancíř se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodárenského toku Úhlava a v CHKO a CHOPAV Šumava.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Katastrální území Pancíř je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, který spravuje a vlastní
město Železná Ruda. Pouze část výtlačného řadu vlastní firma Comexim.
Jako zdroj vody vodovodu slouží dvě studny S1 a S2 „Šmauzy“ situované východně od osady. Vydatnost studny S1
je 0,8 l/s, studna S2 – 0,5 l/s. Kvalita vody nevyhovuje pouze svou nízkou hodnotou vápník + hořčík. Výtlak ze zdrojů
Šmauzy tvoří dvě potrubí položená v těsném souběhu až do čerpací stanice v prostoru nad garážemi nad hotelem
Horizont. Nad hotelem se do jednoho z řadů připojuje výtlak ze studny Horizont o vydatnosti 1,3 l/s. Z čerpací stanice
se čerpá voda přes odkyselovací jímku, která není v provozu, do zemního VDJ Hofmanky 250 m3 (cca
1128,00/1123,00 m n.m.).
Z vodojemu vede gravitační zásobní řad směrem k hotelu Horizont. Z něho je odbočkou zásoben pitnou vodou objekt
mezistanice lanovky a penzion Hofmanky. Od Horizontu je voda dále přivedena do Hotelu Špičák a Horizont II.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V závislosti na předpokládané rekreační výstavbě dojde k posílení stávajících zdrojů pitné vody, zvýšení akumulace
vodojemu a rozšíření rozvodné sítě o 100 %.

D.3

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

Pitnou vodou – cisternami ze Železné Rudy, 5 km
Užitkovou vodou – bezejmenné přítoky

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Železná Ruda – Pancíř, která se nachází v ochranném pásmu III.stupně vodárenského toku
Úhlava, v CHKO a CHOPAV Šumava, má vybudovanou jednotnou kanalizační síť odvádějící splaškové vody
z většiny části na čistírnu odpadních vod v Železné Rudě. Na tuto kanalizace není připojena pouze Horská chata
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Pancíř, která má žumpu na vyvážení. Kanalizační síť je vybudována z kameninových trub DN 250 a 300 mm
v celkové délce 0,650 km. Provozovatel kanalizace je VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Dešťové vody jsou částečně
odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Současný stav likvidace odpadních vod je vyhovující, kromě Turistické chaty na Pancíři, kde se uvažuje s výstavbou
nové MČOV s dočištěním a zasakováním do podloží závisející na dobrých hydrogeologických podmínkách.

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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