
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Zastávka (karta obce: CZ032_0319_03)

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 statistického úřadu 1/2012
- informace od provozovate

Místní část Zastávka zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 61 % obyvatel. Zdrojem vody je vrt „U 
lesa“, odkud je voda čerpána do hydroforové stanice, která je součástí čerpací stanice. Přívodní řad je zhotoven z PE 
trub DN 50, v celkové délce 8 m. Rozvodné vodovodní sítě jsou zhotoveny z PE trub DN 90, celkové délky 2,285 km 
a r PE DN 50 délky 0,18 km. V místní části Zastávka je celkem 60 vodovodních přípojek o celkové délce 200 m.

Vlastníkem vodovodních rozvodů je město Přeštice, provozovatelem je ČEVAK, a.s., České Budějovice..

39 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Zastávka nepřipravuje žádné investice do vodovodních sítí v obci..
PRVKPK nepředpokládá rozhodující práce na vodovodu před r. 2015

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 5 km
Užitkovou vodou – rybník, Suchanovský potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků podél silnic a cest do terénu.

Odkanalizování místní části Zastávka probíhá decentralizovaně postupnou výstavbou DČOV.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Zastávka se nachází 5 km severozápadně od města Přeštice, v nadmořské výšce 355 m. n. m, v oblasti 
převážně zemědělské. V místní části je 113 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 120 
trvale bydlících obyvatel. Správou spadá do města Přeštice. Je zde drobná řemeslná výroba. Recipientem je 
Suchanovský potok. Nenalézá se v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0319.03

Název obce: Přeštice

Kód obce (IČOB): 13525 (558249)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

ZastávkaNázev 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)

ZastávkaCZ032.3405.3210.0319.03 19664 558249
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Město Přeštice pro místní část Zastávka připravuje výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních 
vod bude mechanicko biologická.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

16.01.2014 Aktualizace 2013

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