Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Strašice (karta obce: CZ032_0383_01)

A. NÁZEV OBCE
Strašice

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

CZ032.3408.3211.0383.01
Strašice
15622 (560162)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32112

Název OPOU2:

Rokycany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3408.3211.0383.01

Název části obce:
Strašice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

15622

560162

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Strašice se nachází 13 km východně od města Rokycan, v nadmořské výšce 565 - 465 m n.m., v oblasti
zemědělsko průmyslové produkce. V obci je 2462 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá(odhad
PRVKPK) 2589 trvale bydlících obyvatel. V obci jsou zastoupeny různé druhy živností. Největším průmyslovým
podnikem je Slévárna šedé litiny.
Recipientem je Padrťský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Obec Strašice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 80 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je studna
a zářezy, které jsou součástí skupinového vodovodu, voda je upravována v úpravně vody Strašice, čerpací stanice je
v „Suterénu staré úpravny“, odkud je čerpána do vodojemu „Kamenná“. Vodojem je zemní, dvoukomorový 2 x 250
m3, 577,40 / 574,10 m n. m. Vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu je obec Strašice, provozovatelem je VOSS
Sokolov, a.s.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec připravuje doplnění vodovodních rozvodů do zastavěných území a do lokalit s uvažovanou výstavbou obytné
zóny a úpravu nevyhovujícího vodojemu.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Rokycany, 13 km
Užitkovou vodou – úpravna vody Strašice, hydranty, rybník

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Strašice má vybudovanou zčásti dešťovou a splaškovou a zčásti jednotnou kanalizaci. Dešťová je v délce 3
095 m, DN 300 – 800 žb., jednotná kanalizace je v délce 5144 m, DN 300 – 800 žb. a splašková v délce 6 194 m, DN
300 PVC, tlaková kanalizace DN 50-150 je v délce 5 650 m a DN 32 v délce 2 780 m.
Asi 97 % obyvatel vypouští odpadní vody do jednotné a splaškové kanalizace. Odpadní vody jsou touto kanalizací
pro veřejnou potřebu odváděny na ČOV – oxidační příkop, odtud do řeky Klabavy. Vlastníkem i provozovatelem
kanalizace pro veřejnou potřebu i ČOV je obec.
Od cca 2 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV.
Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 23.7.2009
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Strašice (karta obce: CZ032_0383_01)
Přibližně 1 % obyvatel po předčištění v domovních mikročistírnách vypouští odpadní vody do povrchových vod.
Kanalizace v části Dvůr, Ves a Huť, byla uváděna do provozu následovně:
Profil - materiál - délka v km - typ - rok
300-800 - beton - 2,580 - dešťová-stávající 300-800 - beton - 4,810 - jednotná- stávající 300 - PVC - 2,200 - splašková - 1994
300 - PVC - 2,400 - splašková - 2005
300 - PVC - 1,200 - splašková - 2007
300 – PVC – 0,334 – jednotná – 2010
250 – PVC – 0,294 – splašková – 2011
300 – PVC – 0,515 – dešťová - 2011
150 – PE – 8,43 – tlaková – 2013
250 – PVC – 0,077 – splašková – 2015

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec navrhuje prodloužení kanalizačního řadu v lokalitě Dvůr, kde vznikne bytová zóna.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.7.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 23.7.2009
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