
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Lužany (karta obce: CZ032_0311_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 z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

Obec Lužany zásobují pitnou vodou domovní studny (zdrojem je vrt). Množství vody ve studních je dostatečné, 
kvalita vody je dobrá. Současný stav je považován za uspokojivý. V obci se provádí rozbory pitné vody.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Se stavbou vodovodu pro veřejnou potřebu se v blízkém časovém horizontu neuvažuje z důvodu nedostatku 
finančních prostředků obce a nezájem občanů. 
Přesto obec zatím připravila záměr na eventuelní připojení na vodovod „Nýrsko“ a částečný rozvod v obci .
Návrh PRVKPK – realizace stavby vodovodu pro veřejnou potřebu po roce 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 4 km
Užitkovou vodou – místní rybník a řeka Úhlava

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

Obec Lužany má oddílnou kanalizační síť. Dešťová kanalizace je napojena přímo do řeky 5 výustmi. Kanalizace 
splašková slouží od 11/2000 99 % trvale žijících obyvatel (přečerpávána do ČOV Přeštice), 1 % obyvatel odpadní 
vody akumuluje v septicích a bezodtokových jímkách. Částečně jsou jímky vyváženy na ČOV Přeštice (4km), 
většinou na pole. Odpadní vody odvádí v obci též soustava příkopů a struh. Současný stav kanalizace je hodnocen 
jako dostatečný i pro budoucí rozvoj obce. 
Vlastníkem kanalizace je obec Lužany.
Provozovatelem ČOV a kanalizace je VHS Přeštice, majitelem ČOV je město Přeštice. 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Lužany je jednou ze 4 částí obce Lužany. Nachází se 4 km jižně od města Přeštice, v nadmořské výšce 365 m 
n.m. Trvale zde žije 498 obyvatel, rekreantů 30. V r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 498 trvale bydlících 
obyvatel. V obci je 156 trvale obydlených obytných domů, rekreačních je 10. V současné době je obec Lužany 
zapojena v mikroregionu Přešticko. Recipientem je řeka Úhlava. Obec se nalézá v PHO II Úhlava, v katastru obce je 
přírodní památka “Řeky“. V budoucnu se předpokládá výstavba podnikatelské zóny.
Jako zdroj požární vody slouží v obci místní rybník a řeka Úhlava.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0311.01

Název obce: Lužany

Kód obce (IČOB): 08918 (558028)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

LužanyNázev 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)

LužanyCZ032.3405.3210.0311.01 08918 558028
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Současný stav kanalizace je hodnocen jako dostatečný i pro budoucí rozvoj obce.
PRVKPK nepředpokládá rozhodující práce na kanalizaci před r. 2015

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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