
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Líšťany (karta obce: CZ032_0253_01)

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
- technická zpráva z projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Líšťany z 11/2002

V obci Líšťany je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje připojit všechny obyvatele v obci. 
Zdrojem vodovodu je vrt HV-1. Odtud je voda vedena výtlačným řadem do úpravny vody „U hřbitova“, zemního 
vodojemu a dále gravitačně do rozvodné sítě. Obec má vystavěný i záložní vrt VRT 2.  V roce 2021 byl vybudován 
nový vrt HV-01 a připojen do úpravny vody. Od vrtu do úpravny vody byl vybudován nový řad + elektrické vedení a 
ovládání vrtu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V rámci zpracování rizikových analýz je plánováno doplnění technologií. Je v plánu rekonstrukce vodovodu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z  Města Touškova – 9 km, záložní vrt 200 m od zdroje
Užitkovou vodou – domovní studny, požární nádrž uprostřed obce, nádrž Hracholusky – 6 km

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, zakončenou na mechanicko-biologické ČOV. Obec přispívá na 
výstavbu DČOV ve všech místních částech.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Je v plánu modernizace a intenzifikace ČOV.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Líšťany (452-522 m n. m.) je samostatná obec s 8 administrativními částmi, která se nachází 17 km severozápadně 
od Plzně, 13 km severně od Nýřan a 8 km severozápadně od Města Touškova. Reliéf terénu je poměrně svažitý 
směrem ke středu obce. Obec leží ve zvlněné poměrně hustě osídlené části okresu Plzeň – sever. V obci je bytová 
zástavba jedno až dvoupodlažní, na jihozápadě se zemědělskými usedlostmi. Na jižní straně obce se nachází 
zemědělský podnik. 
V obci je 350 trvale bydlících obyvatel, do roku 2025 se předpokládá nárůst na 500 obyvatel. Pracovní příležitosti jsou 
v obci z 30 %, ostatní dojíždějí do Plzně a přilehlých lokalit. Výhledově do roku 2025 se počítá s výstavbou 30 nových 
rodinných domů. 
Recipientem je Líšťanský - Čemínský potok.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0253.01

Název obce: Líšťany

Kód obce (IČOB): 08518 (559172)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32081

Název OPOU2: Město Touškov

LíšťanyNázev 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)

LíšťanyCZ032.3407.3208.0253.01 08518 559172
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