
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Spankov (karta obce: CZ032_0182_02)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

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

Obyvatelé místní části jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Kvalita vody ve studních není známa. 
Někteří rekreanti využívají zásobování pitnou vodou lesní studánku, která se nachází cca 100 m od severního okraje 
místní části.
V místní části se nachází rybník, který slouží jako požární nádrž.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do 
budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným 
předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si 
obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – z domovních studní, z rybníku

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

V místní části není vybudována kanalizační síť, obyvatelé místní části akumulují odpadní vody v bezodtokových 
jímkách s odvozem kalů na zemědělské pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou 
vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Spankov (532 - 542 m n.m.) se nachází 2 km západním směrem od obce Lité, jehož je administrativní částí a 22 km 
od Plzně. Zástavbu tvoří čtyři rodinné domy a rekreační objekty. Na katastru místní části se nachází rozsáhlá větší 
množství rekreačních chat. 
V místní části je evidováno 7 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá stejný počet 7 obyvatel. Za 
pracovní příležitostí obyvatelé dojíždí. Výhledově není počítáno s rozvojem. 
Recipientem je potok Bělá. 

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3206.0182.02

Název obce: Líté

Kód obce (IČOB): 02860 (566420)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3206 (3206)

Název ORP3: Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32063

Název OPOU2: Plasy

SpankovNázev 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)

SpankovCZ032.3407.3206.0182.02 02862 566420
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kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod, a to i u rekreačních objektů. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované 
v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Loza – 5 km.
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