
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Soběkury (karta obce: CZ032_0326_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 provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

   Obec Soběkury zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 78% trvale žijících obyvatel v obci, 22 % 
využívá jako zdroj pitné vody domovní studny. Dále veřejný vodovod využívá 69% rekreantů. Jako zdroj jsou uváděny 
3 hlubinné  vrty (kapac.0,5 l/s, 0,95l/s, 1,85 l/sec, r. uvedení do provozu-1990-2002). Zemní dvoukomorový vodojem 
(2x100m3) s chlorovacím zařízením. Jeho umístění je v obci Soběkury. 
V říjnu roku 2011 byly provedeny dva průzkumné vrty HV04 a HV05 hloubky cca 50 m, které byly vrtány průměrem 
254 mm a vystrojeny zárubnicemi průměru 165 mm. Majitel vodovodu je obec Soběkury, provozovatelem je ČEVAK 
a.s. České Budějovice.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Obec plánuje z důvodu nevyhovující kvality vody jímané vrtem HJ-3 provedení vystrojení, vybudování zhlaví a 
napojení vybudovaných průzkumných vrtů HV04 a HV05 výtlačným řadem přes stávající vodojem na stávající 
vodovodní systém obce Soběkury.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 10 km
Užitkovou vodou – Dnešický potok, požární nádrž a vodovodní hydranty.

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   Obec Soběkury se nachází 10 km západně od města Přeštice, v nadmořské výšce 400 m.n.m. V obci je 385 trvale 
bydlících obyvatel, předpokládá se velmi mírný nárůst počtu obyvatel. Obec je oblíbeným rekreačním místem. Pod 
správní území patří místní část Horušany. 
   V současné době je obec Soběkury zapojena v Mikroregionu Přešticko. V obci je 160 domů, 31 % obytných domů 
je využíváno k rekreaci.V obci není žádný průmysl a ani v budoucnu obec nepočítá s nárůstem průmyslu v obci. 
Recipientem je Dnešický potok. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu.
   Jako zdroj požární vody slouží požární nádrž a vodovodní hydranty.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0326.01

Název obce: Soběkury

Kód obce (IČOB): 15160 (558346)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

SoběkuryNázev 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)

SoběkuryCZ032.3405.3210.0326.01 15160 558346
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Obec Soběkury má jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 1000, v délce 5 827 m a je do ní po 
předčištění v septicích nebo DČOV vypouštěna odpadní voda od 95 % trvale bydlících obyvatel a 51% rekreantů. 
Zbytek obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek.Odpadní vody jsou vyváženy na ČOV Přeštice (10km).
Vlastníkem kanalizace je obec Soběkury, provozovatelem je ČEVAK a.s.České Budějovice. 

V roce 2014 byla dokončena výstavba kořenové čistírny odpadních vod sestávající ze štěrbinové nádrže, lapače 
nečistot, česlí a kořenových filtrů, do které je zaústěna kanalizace obce. Odtok z KČOV je zaústěn do Dešenického 
potoka.

Obec plánuje rekonstrukci části stávajících stok, vybudování nových kanalizačních řadů v novém stavebním obvodu v 
délce 0,5 km a odvedení povrchových vod z uvažovaného obvodu rigolem (hl. 0,6÷1,2 m, š. 2 m) o délce 0,35 km a 
PP potrubím 2 x 600 mm délky 0,2 km.
Dále obec plánuje v souvislosti s dokončením kořenové ČOV rozšíření kanalizační sítě ve stávající zástavbě a 
obnovu některých stávajících kanalizačních řadů v obci.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

16.3.2010 aktualizace 2009

8.9.2009 Aktualizace 2008

30.6.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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