
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Náklov (karta obce: CZ032_0253_06)

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

   V místní části Náklov je vybudován místní vodovod, který umožňuje připojení všech obyvatel, ale zásobuje ¾ 
obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec Líšťany a jeho provozovatelem je VHS Dobřany. Technický stav i kvalita vody 
jsou vyhovující. 
   Náklov je připojen přívodním řadem z PVC DN 80 – 0,150 km z Líšťan. Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 - 0,445 
km a PE DN 50 – 0,166 km. Počet vodovodních přípojek je 10 v celkové délce 0,07 km. 
   Ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je nedostatečné. 
Kvalita vody je nevyhovující z hlediska zvýšené koncentrace železa, manganu, dusičnanů a bakteriologického 
znečištění. V místní části se nenachází žádná obecní studna. 
   K zásobení požární vodou slouží nádrž pod návsí.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Sytém zásobování pitnou vodou se do roku 2015 nebude měnit. 
   Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách 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. 
   Doporučujeme připojení ostatních obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – domovní studny, nádrž pod návsí

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

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   Náklov (472-488 m n.m.) se nachází 0,5 km severozápadně od Líšťan, jejichž je administrativní částí. Leží ve 
zvlněné, poměrně hustě osídlené, části okresu Plzeň–sever. Charakter zástavby je bývalými zemědělskými 
usedlostmi a rodinnými domy. V západní části se nachází zemědělský podnik. 
   V místní části je 30 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá stejný počet 30 obyvatel. Obyvatelé jsou 
středních let. Pracovní příležitosti zde nejsou. Do roku 2015 se s rozvojem nepočítá. 
Recipientem je Líšťanský - Čemínský potok.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0253.06

Název obce: Líšťany

Kód obce (IČOB): 08518 (559172)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32081

Název OPOU2: Město Touškov

NáklovNázev 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)

NáklovCZ032.3407.3208.0253.06 08520 559172
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Náklov (karta obce: CZ032_0253_06)

   Místní část obce Líšťany - Náklov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu vlastněnou a 
provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, 
postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudována 
z betonových trub DN 300 mm v  délce 0,2 km. 
   Splaškové vody (cca 2/3) jsou po předčištění v 8 biologických septicích odváděny z 50% do povrchových vod a z 
50 % do kanalizace. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v 7 domovních bezodtokových jímkách, odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Z větších producentů odpadních vod je zde Ing. Boháček se 4 zaměstnanci, chovem 400 ks skotu a vlastní DČOV 
s výústí do potoka.
   Dešťové vody jsou odváděny ze 30% jednotnou kanalizací a ze 70 % systémem příkopů, struh a propustků do 
potoka.

   Místní část obce Líšťany - Náklov má zpracovánu studii řešící odvádění odpadních vod z území obce na čistírnu 
odpadních vod. Je navržené kanalizace o délce 210 m, která bude odvádět odpadní vody od cca 40 obyvatel. Není 
uvažováno s napojením odpadních vod z průmyslových a zemědělských areálů. Navržená kapacita čistírny 
odpadních vod je 100 EO.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

12.3.2010 Aktualizace 2009

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