Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Sedliště (karta obce: CZ032_0223_01)

A. NÁZEV OBCE
Sedliště

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

CZ032.3405.3207.0223.01
Sedliště
18617 (540692)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3207 (3207)
Nepomuk

Kód OPOU2 ČSÚ:

32071

Název OPOU2:

Nepomuk

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3207.0223.01

Název části obce:
Sedliště

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

18617

540692

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Sedliště se nachází 5 km severovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 450 m. n. m, v oblasti
převážně zemědělské. 27 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je bezejmenná vodoteč - přítok Čížkovského
potoka. Obec se nenalézá v žádné CHKO. V současnosti zde žije 85 obyvatel a nárůst se nepředpokládá.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Sedliště není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních a obecních studní.
Množství vody ve studnách je dostatečné pouze v části obce.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Nemovitosti budou i nadále zásobovány individuálními vodními zdroji.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 5 km
Užitkovou vodou – Čížkovský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 400, o celkové délce
3,0 km se 3 VKV. Nemovitosti, připojené na kanalizaci jsou 9 ks DČOV, 22 septiků. 32 nemovitostí má žumpy na
vyvážení a 11 nemovitostí má suché WC. Kanalizace je vyústěna 1 x do bezejmenné vodoteče, 2x do Čížkovského
potoka.
Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a
propustků do bezejmenné vodoteče.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Sedliště.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec nyní poskytuje příspěvek investorům DČOV po jejich kolaudaci. Na zákaldě vypracované vatiantní studie se
výhledově počítá s vybudování nové splaškové kanalizace s centrální ČOV cca pro 100 EO, z důvodu orografie
území s hlavní čerpací stanicí v prostoru obecní návsi.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.01.2019
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AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.01.2019

Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004

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