Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kalec (karta obce: CZ032_0203_03)

A. NÁZEV OBCE
Kalec

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

CZ032.3407.3206.0203.03
Žihle
19689 (559695)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3206 (3206)
Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32061

Název OPOU2:

Kralovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3206.0203.03

Název části obce:
Kalec

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19685

559695

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kalec (518-526 m n. m.) se nachází 4 km jihozápadně od obce Žihle, jejíž je administrativní částí. Zástavbu tvoří
zemědělské usedlosti. V místní části nejsou trvale bydlící obyvatelé, v roce 2015 se nepředpokládá změna.
Recipientem je bezejmenná vodoteč.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Kalec není vybudována veřejná vodovodní siť. Množství vody v domovních studních je dostatečné.
Kvalita pitné vody není známá. Nejbližší povrchový zdroj požární vody je v místní části Hluboká vzdálené 1 km.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k tomu, že v místní části nejsou trvale bydlící obyvatelé není v budoucím období uvažováno se zajištěním
hromadného zásobování pitnou vodou.

D.3

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

Pitnou vodou – balená voda ze Žihle, 4 km
Užitkovou vodou – z domovních studní

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V místní části Kalec není vybudována žádná kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a
propustků do vodoteče.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odvedení odpadních vod se do roku 2015 nebude měnit.

AKTUALIZACE - poznámky:
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aktualizace:
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