
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Líšná (karta obce: CZ032_0360_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

Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

V obci Líšná není vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních 
není dostatečné a voda není kvalitní.

Obec má zpracovanou studii výstavby vodovodu, a přes nedostatek finančních prostředků, pomocí dotací, uvažuje 
do budoucna tuto akci realizovat.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Navrhujeme vybudování vodovodní sítě v obci v délce 3,1 km z potrubí v dimenzi DN 50 a DN 80. Zásobování 
systému bude z vlastního zdroje pitné vody, který bude realizován včetně úpravny a vodojemu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Zbiroh, 4 km
Užitkovou vodou – Jablečný potok

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

Obec Líšná má částečně vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 1000 o celkové délce 
1,024 km. Dešťové vody jsou touto kanalizací odváděny 1 výústí do Jablečného potoka.

100 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky. 
Větším znečišťovatelem je zemědělské družstvo, které má své vlastní bezodtokové jímky, které vyváží na polní a jiné 
pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Líšná se nachází 4 km severně od města Zbiroh, v nadmořské výšce 520 m n. m., v oblasti zemědělského a 
lesního průmyslu Součástí obce je osada Letná. V obci je 179 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá 177 
trvale bydlících obyvatel. V obci je 28 % obytných budov využíváno k rekreaci. 

Recipientem je Jablečný potok. Obec se nalézá v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0360.01

Název obce: Líšná

Kód obce (IČOB): 08501 (559962)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32113

Název OPOU2: Zbiroh

LíšnáNázev 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)

LíšnáCZ032.3408.3211.0360.01 08501 559962
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Dešťová kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a 
propustků do povodí Jablečného potoka.

Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec Líšná.

V obci Líšná je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,051 km bude 
vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v celkové délce 573m (zahrnuto v celkové 
délce oddílné kanalizace).

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a denitrifikací.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

8.9.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008
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