Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Robčice (karta obce: CZ032_0329_02)

A. NÁZEV OBCE
Robčice

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

CZ032.3405.3210.0329.02
Útušice
17566 (558486)

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:
CZ032.3405.3210.0329.02

Název části obce:
Robčice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

17565

558486

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Robčice se nachází 14 km jižně od města Přeštic, v nadmořské výšce 350 m n.m., v oblasti
zemědělského a lesního průmyslu. Je zde 120 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Robčický potok a rybník.
Střed tvoří nově rekonstruovaný rybník. Místní část Robčice není umístěna v žádném ochranném pásmu.
Průmyslově je v zde zastoupena kovovýroba, dále se průmysl rozšíří o dřevovýrobu a autodopravu.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Robčice je vodovod pro veřejnou potřebu v lokalitě u rybníku, zdrojem pitné vody ve zbývající části
jsou domovní studny a vrty, které byly uváděny do provozu při stavbě rodinných domků.. Množství vody je v některých
lokalitách nedostačující, kvalita vody ve studních je špatná, obsahuje dusičnany.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Místní část Robčice má zpracovaný projekt pro výstavbu vodovodu. Vodní zdroj, úpravna vody a vodojem budou
společné pro obce Útušice a Robčice a jsou již vybudovány.

D.3

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

Pitnou vodou – Dobřany 5 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Robčice má vybudovanou oddílnou kanalizační síť z betonových a plastových trub DN 250 – 600,
v celkové délce 2 700 m. Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena mechanicko - biologickou ČOV,
která byla uvedena do provozu v roce 2003. Současný stav kanalizace je vyhovující. Provozovatelem je obec Útušice.
Od 5 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou sváženy na pole.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Robčice neuvažuje o rozšíření kanalizace.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
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AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

13.02.2018

Aktualizace 2017

30.11.2004

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