
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Písek (karta obce: CZ032_0253_07)

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 Písek není vybudovaná vodovodní siť. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních 
studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je nevyhovující z hlediska zvýšené 
koncentrace železa, manganu a dusičnanů. V místní části se nachází jedna obecní studna. K zásobení požární 
vodou slouží Nebeský rybník na návsi.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do 
budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 
   Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních 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.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Líšťan – 2,5 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z rybníku na návsi

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

   Místní část obce Líšťany - Písek má vybudovanou dešťovou kanalizační síť, provozovanou obcí. Kanalizace byla 
vybudována z betonových trub DN 300 mm v  délce 0,21 km. Splaškové vody z 40 % jsou po předčištění 
v biologických septicích odváděny odtokem do povrchových vod. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v domovních 
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   Písek (450-453 m n.m.) se nachází 2 km jižně od Líšťan, jejichž je administrativní částí. Zástavbu tvoří bývalé 
zemědělské usedlosti a rodinné domy. 
V místní části je 55 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá mírný pokles na 52 obyvatel. Pracovní 
příležitosti jsou v Plzni. Výhledově do roku 2015 se s rozvojem nepočítá. 
Písek se nenachází v žádné chráněné krajině.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0253.07

Název obce: Líšťany

Kód obce (IČOB): 08518 (559172)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32081

Název OPOU2: Město Touškov

PísekNázev 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)
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   Místní část obce Líšťany - Písek má zpracovánu studii řešící odvádění odpadních vod z území obce. 
S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní 
podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod .
   Řešení problematiky likvidace odpadních vod se předpokládá kombinací výstavby nebo rekonstrukce domovních 
mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem 
doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních vod. 
Nově navržená kanalizace o délce 700 m odvádí odpadní vody od cca 60 obyvatel. Není uvažováno s napojením 
odpadních vod z průmyslových a zemědělských areálů.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

12.3.2010 Aktualizace 2009
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