
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Krsov (karta obce: CZ032_0261_02)

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 obecního úřadu

V místní části Krsov není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou 
z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je vyhovující. V místní 
části se nachází dvě obecní studny s užitkovou vodou.
K zásobení požární vodou slouží dva rybníky na návsi.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i nadále 
zásobování z individuálních zdrojů.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Krs, 6 km 
Užitkovou vodou – 2 rybníky na návsi, 2 obecní studny, domovní studny

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Místní část obce Ostrov u Bezdružic - Krsov má vybudovanou dešťovou kanalizaci vlastněnou a provozovanou obcí. 
Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 500 mm v celkové délce 0,09 km. 
Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V místní části je naplánováno vybudování jednotné kanalizace z materiálu PP DN500 v délce cca 0,35 km. Na 
kanalizaci budou napojeny odtoky vyčištěné vody z domovních čistíren a budou do ní svedeny stávající větve 
kanalizace.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Krsov (528–547 m n. m.) se nachází 1 km jihovýchodně od Ostrova u Bezdružic, jehož je administrativní částí. Je 
obklopen zemědělskými pozemky a menšími lesními porosty. Nachází se v mírném severním svahu. Zástavbu tvoří 
staré vesnické domy a chalupy.
V části je 52 trvale bydlících obyvatel, předpokládá se mírný nárůst. Obyvatelé jsou převážně důchodového věku. 
Pracovní příležitosti v obci nejsou, obyvatelé za prací dojíždí do Stříbra či Plzně.
Recipientem je Budečský potok, vlévající se do Lichovského a dále Blažimského potoka.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0261.02

Název obce: Ostrov u Bezdružic

Kód obce (IČOB): 11604 (559326)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32084

Název OPOU2: Všeruby

KrsovNázev 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)

KrsovCZ032.3407.3208.0261.02 11603 559326
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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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