
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Korýtka (karta obce: CZ032_0190_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
- urbanistická studie – říjen 1997

K zásobování obyvatel pitnou vodou slouží domovní studny. Kvalita vody ve studních není známa. V místní části se 
nenachází obecní studna. V místní části je malý rybníček, který slouží jako požární nádrž.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Pláně má záměr o vybudování společného vodovodu pro společnou potřebu pro místní části Korýtka a Vrážné 
napojeného na stávající vodojem Doubek, ze kterého je zásobována obec Pláně.
Místní část Korýtka bude napojena na rozvodný řad z vodojemu Doubek do místní části Vrážné. Rozvodný řad pro 
Korýtka bude z potrubí PVC DN 80 délky 0,4 km. Zásobovací řad v místní části bude z potrubí PVC DN 80 v délce 
0,15 km. Termín realizace se předpokládá po roce 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – z domovních studní

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

V místní části je vybudována dešťová kanalizace. Kanalizace je z betonového potrubí DN 500 délky 0,15 km, která 
odvádí dešťové vody mimo zastavěnou část do koryta na jižním okraji zástavby pod zemědělským střediskem.
Odpadní vody od nemovitostí jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a likvidují se odvozem na zemědělské 
pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Korýtka (481 - 494 m n.m.) jsou místní částí obce Pláně, od které jsou vzdáleny 1 km jihovýchodně. Od města Plzeň 
je místní část Korýtka vzdálena 24 km severním směrem. Zástavbu místní části tvoří venkovské zemědělské 
usedlosti s hospodářskými objekty bez občanské vybavenosti. 
V místní části žije 21 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá počet obyvatel 25. Za pracovní příležitostí 
obyvatelé dojíždějí. Výhledově se nepočítá s rozvojem. 
Místní část nemá vodoteč.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3206.0190.02

Název obce: Pláně

Kód obce (IČOB): 12143 (530336)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3206 (3206)

Název ORP3: Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32063

Název OPOU2: Plasy

KorýtkaNázev 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)

KorýtkaCZ032.3407.3206.0190.02 12141 530336
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Korýtka (karta obce: CZ032_0190_02)

Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami 
v místní části bude řešen až po roce 2015. 
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :
Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní 
ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).
Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část).

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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