
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Úherce (karta obce: CZ032_0272_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 ze Statistického úřadu

V obci Úherce je vybudován veřejný vodovod, který umožňuje zásobování vodou všech obyvatel. Vlastníkem 
vodovodu je Vodárenská a kanalizační a.s. Vodovod provozuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. Vodovodní síť obce je 
připojena na skupinový vodovod Plzeň – Nýřany – Líně, který je zásobován z ÚV Plzeň Homolka přes VDJ Bory 2 x 
6000 m3 (356/351 m n. m.) potrubím OC DN 400, které prochází obcí Vejprnice a přes obec Tlučná do vodojemu 
Pankrác 2 x 1500 m3 (394,2/389,3m n. m.). Z vodojemu pokračuje dále páteřní řád skupinového vodovodu OC DN 
400 přes město Nýřany, dále po okraji obce Úherce do vodojemu Zbůch. Na páteřní řád jsou napojeny zásobovací 
řády obce Úherce. 
V současné době Vodárenská a kanalizační a.s. přistoupila k obnově stávajícího páteřního vodovodu. Byla 
provedena výměna potrubí OC DN 400 v lokalitě „Úherce – obytná zóna východ část jih – 1. etapa“ za potrubí DN 
300 – tvárná litina NATURAL, PN 10, DN 300 v délce 233,2 m. Vodovodní řády jsou z potrubí LT 100 41 m, TVL 100 
201 m, PE 110 473 m, PVC 110 1831 m, BE 300 8 m, OC 300 6 m.
Celková délka vodovodních rour v majetku Vodárenské a kanalizační a.s. je 2 560 m. Mimo to je v obci položeno 
122,19 m potrubí PE 110 v majetku soukromých investorů rodinné bytové výstavby. Počet přípojek je 124 ks v 
celkové délce 83,7 m. V obci je 5 ks obecních studen. Voda z nich se nevyužívá. 
Jako zdroj požární vody slouží v obci dva rybníky.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

S předpokládanou výstavbou rodinných domků cca 70ti se počítá i s rozšířením vodovodní sítě v plochách pro 
výstavbu rodinných domků. Navrženo bude potrubí PVC DN 110 a PVC DN 80.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Nýřan, 1 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z rybníků na návsi 

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Úherce (336-446 m n. m.) se nachází 3 km jižně od města Nýřan. Zástavbu tvoří rodinné domy a haly lehkého 
průmyslu. V obci je 350 trvale bydlících obyvatel. S předpokládanou výstavbou rodinných domků cca 70ti se 
předpokládá nárůst obyvatel na 550. Pracovní příležitosti jsou jak v obci Úherce, tak v obci Zbůch, městě Nýřany a 
Plzni. V lokalitě průmyslové zóny byla vybudována ČOV pro průmyslovou zónu i pro Obec Úherce o kapacitě 750 EO. 
ČOV byla uvedena do zkušebního provozu na základě Rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu provozu č.j. ŽP/2184/07
 ze dne 7.9.2007 vydaného Městským úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, odborem životního prostředí. Recipientem je 
Luční potok.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0272.01

Název obce: Úherce

Kód obce (IČOB): 19194 (546411)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32082

Název OPOU2: Nýřany

ÚherceNázev 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)

ÚherceCZ032.3407.3208.0272.01 19194 546411
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V obci Úherce je v současném čase vybudována jak splašková kanalizace, tak dešťová kanalizace. Splašková 
kanalizace, která je v majetku obce Úherce, sestává z trub PVC 250 délky 1 514 m, PVC 300 délky 1 305 m a PVC 
400 délky 387 m. Celková délka trub v majetku obce Úherce je 3 206 m. Mimoto je v obci položeno 101,1 m potrubí 
PVC 250 v majetku soukromých investorů rodinné bytové výstavby. Počet kanalizačních přípojek v obci je 106 ks. 
ČOV, která je jak pro průmyslovou zónu, tak i pro obec Úherce stojí cca 500 m jihovýchodním směrem od obce a je v 
majetku fa. Mayfield Plzeň s.r.o. Současná kapacita ČOV je 750 EO a územním rozhodnutím prošlo její rozšíření na 
2 250 EO.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

S předpokládanou výstavbou rodinných domků cca 70ti se bude rozšiřovat i vodovodní a kanalizační síť. Rozsah v 
současné době není znám. Rozšíření ČOV ze stávajících 750 EO na 2 250 EO je již naplánované a probíhají 
projektové a inženýrské práce.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

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

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

Název producenta: Charakter výroby:
Počet
 zam.

OV 
m3/d

BSK5
kg/d

 NL 
kg/d

CHSK 
Cr kg/d

N-
NH4+
 kg/d

P-clk. 
kg/d

pč
N-

clk. 
kg/d

Nez A + G1 45 2,212 0,875 0,815kovovýroba 1,594 0,113 0,069 0,027
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