
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Úlice (karta obce: CZ032_0274_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
- urbanistická studie Ing. Arch. Mastný 11/2000
- povolení k vypouštění odpadních vod zn. MUNYP/177/2019/OŽP-BAR, MUNY/2204/2010/OŽP-HRA
- povolení k odběru podzemních vod OŽP-Hor/28914/2014

V obci Úlice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje připojit 35 % obyvatel v obci. Vlastníkem 
vodovodu i jeho provozovatelem je obec. Vodovodní síť je napájena vodou z vrtu na jižní straně obce v lokalitě ,,U 
Ambrože´´ z roku 1975. Voda je čerpána do rozvodných řadů z PVC DN 60 – 0,35 km a PZ DN 60 – 0,4 km. Počet 
přípojek je 37.
Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní.
V obci je využívány 2 obecní studny
V roce 2016 byla vybudována nová úpravna vody s čerpací stanicí 8m3/hod.
Zdrojem požární vody je rybník na okraji obce.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do budoucna se uvažuje s postupným dobudováním vodovodní sítě pro celou obec a vybudování nového záložního 
vrtu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Bdeněvsi, 7 km
Užitkovou vodou – domovní studny, rybník na návsi

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

V obci Úlice je vybudována jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu.
Odpadní vody od 150 obyvatel jsou svedeny kanalizací do blokové ČOV s biokontaktory s vyústěním do recipientu 
Úlického potoka. Zbytek odpadních vod je likvidován na 21 domovních mikročistírnách, 17 septicích s odtokem do 
kanalizace a v 17 bezodtokových jímkách. Kanalizace je z PVC DN 250 – 2,55 km.
Dešťové vody jsou z 80 % odvedeny jednotnou kanalizací a z 20 % systémem příkopů a propustků do Úlického 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Úlice (417-430 m n.m.) je samostatná obec, která se nachází 17 km západně od Plzně, 7 km severozápadně od 
města Nýřany a 7,5 km jihozápadně od Města Touškova. Zástavbu tvoří rodinné domy.. Na návsi se nachází zámek. 
Okolí obce je převážně obklopené loukami. Skládá se z pěti administrativních částí.
V obci je 291 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je Úlický potok.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0274.01

Název obce: Úlice

Kód obce (IČOB): 17421 (559555)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32081

Název OPOU2: Město Touškov

ÚliceNázev 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)

ÚliceCZ032.3407.3208.0274.01 17421 559555
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potoka.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec.

V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN250-300 v celkové délce 2,91 
km.
S ohledem na dostavbu kanalizační sítě, která zajistí napojení zbývající části obce na kanalizaci a vzhledem k tomu, 
že na navrhovanou čistírnu budou sváženy k likvidaci odpadní vody z okolních místních částí a lokalit je navržena 
nová mechanicko-biologická ČOV pro 600 EO. V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka čištěni 
odpadních vod v sestavě mechanického a biologického čištění, ČOV je vybavena objektem kalového hospodářství. 
Na ČOV je ponechána technologická i stavební rezerva pro případné osazení zařízení na chemické odstraňování 
fosforu.

Po realizaci budou veškeré odpadní vody z obce přepojeny na kanalizaci zakončenou na ČOV.

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.
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