Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Špičák (karta obce: CZ032_0159_06)

A. NÁZEV OBCE
Špičák

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

CZ032.3404.3205.0159.06
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:
CZ032.3404.3205.0159.06

Název části obce:
Špičák

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19605

557528

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Osada Špičák (795 – 890 m n.m.) je obcí s malým počtem obyvatel. V současné době zde trvale žije 198 obyvatel.
Tento stav by se mohl do roku 2015 na základě plánované bytové výstavby a výstavby rekreačních objektů zvýšit, a
to na 241. Osada se nachází se 3,5 km severozápadně od Železné Rudy, na silnici Nýrsko – Železná Ruda.
Zástavba je z bytových domů, rekreačních objektů a objektů občanské vybavenosti.
Pracovní příležitosti jsou zde převážně v oblasti cestovního ruchu, větší část obyvatel za prací dojíždí do větší měst a
obcí.
Vodotečí jsou strouhy a bezejmenné potoky odtékající z horských jezer.
Špičák se nachází v ochranném pásmu III.stupně vodárenského toku Úhlava a 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

Osada Špičák je v současné době z velké části zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto
studních je nedostatečné, kvalita vody není známa. Část obyvatel je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou
potřebu, který spravuje a vlastní město Železná Ruda. Jedná se o gravitační vodovod, jehož zdrojem vody je
pramenní jímka situovaná na severovýchod od osady. Její vydatnost je 1,0 l/s. Kvalita vody nevyhovuje pouze svou
nízkou hodnotou v ukazateli vápník+hořčík. Pitná voda je z prameniště přivedena do VDJ Lanovky 1×50 m3
(897,0/893,0 m n.m.). Z tohoto vodojemu je osada Špičák zásobena gravitačně pitnou vodou.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V osadě je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě pro dosud nezásobené stávající obyvatele pitnou vodou
z vodovodu. V místech, kde by tlak ve vodovodní síti překračoval hodnotu 0,6 MPa, bude osazen redukční ventil,
který zabezpečí snížení tlaku ve vodovodní síti na 0,6 Mpa.
Dále dojde k posílení stávajících zdrojů a výstavbě zdrojů nových (na základě nové bytové výstavby a výstavby
rekreačních objektů). Dojde k rekonstrukci stávajících vodojemů a zvětšení jejich akumulace. Bude rozšířena
vodovodní síť PE DN 80 a DN 100.

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 – místní studny

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Špičák (karta obce: CZ032_0159_06)
Místní část města Železná Ruda – Špičák, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodárenského toku
Úhlava, v CHKO a CHOPAV Šumava, má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu odvádějící
splaškové vody od cca 83 % obyvatel části na čistírnu odpadních vod v Železné Rudě. Kanalizační síť je vybudována
z 95% kameninových trub DN 200, 250, 300 (o celkové délce 12,9 km), trub z litiny DN 250 (0,034 km) a PVC
DN 200, 250 a 300 mm (0,65 km). Provozovatel kanalizace je VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Dešťové vody jsou
částečně (cca 70 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků. V roce 2000
byla započata dostavba kanalizační sítě z kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 2,360 km. Tato
výstavba byla ukončena v 2001.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Z další výstavbou se v současné době nepočítá.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
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