Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Borovy (karta obce: CZ032_0302_01)

A. NÁZEV OBCE
Borovy

Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3404.3210.0302.01
Borovy
00794 (542156)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3210 (3210)
Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32101

Název OPOU2:

Přeštice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3210.0302.01

Název části obce:
Borovy

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

00794

542156

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Borovy se nachází 12 km jižně od města Přeštice, v nadmořské výšce 363 m.n.m., v zemědělské oblasti..
V obci je 67 trvale obydlených domů,trvale zde žije 235 obyvatel.V r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 235
trvale bydlících obyvatel.V rekreačních chatách(10) a chalupách(5) žije celkem 45 rekreantů. Recipientem je řeka
Úhlava. Obec se nalézá ve II.pásmu HO.

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
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Borovy zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 80 % obyvatel. Zdroj pitné vody je
z vodovodního řadu z úpravny vody Nezdice, 20% trvale žijících obyvatel a rekreanti využívají vlastní studny.
Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody je dle rozborů špatná. Provozovatelem a vlastníkem rozvodů je
obec Borovy.
Jako zdroj požární vody v obci slouží řeka Úhlava.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Borovy uvažuje o dostavbě vodovodu pro veřejnou potřebu. Nové rozvodné řady budou vybudovány v oblasti
za železniční tratí z potrubí PVC DN 80 o celkové délce cca 1,2 km.
Realizace se předpokládá v letech 2011 - 2014.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 12 km
Užitkovou vodou – řeka Úhlava

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Borovy má zastaralou dešťovou kanalizaci, která je pouze v části obce. Splašková kanalizace je uložena
v zemi od r. 1996. V obci byla v roce 2005 realizována výstavba ČOV. V současnosti dochází k přepojování
kanalizačních přípojek na kanalizaci.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2010
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Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Borovy.
Odpadní vody jsou od 70% obyvatel odváděny kanalizací na ČOV, od 30% obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých
jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Od 25% obyvatel jsou odpadní vody po přečištění v septicích vyústěny
do povrchových vod.
Profil materiál délka v km
300 PVC
1,48
200 PVC
0,85

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Borovy je uvažováno s prodloužením kanalizační sítě u přivaděče na ČOV v délce 205 m z materiálu PVC 250
v roce 2009. Dále s rozšířením kanalizační sítě v oblasti za železniční tratí. Splašková kanalizace v celkové délce 1,2
km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
Předpokládaná realizace rok 2011 - 2014.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
16.3.2010

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2010

Popis:
aktualizace 2009
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