
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Týček (karta obce: CZ032_0390_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
- ProVenkov, spol. s.r.o. – Variantní studie odkanalizování

V obci jsou všichni obyvatelé zásobeni pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování vodou se nebude měnit.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Zbiroh, 3 km
Užitkovou vodou – Zbirožský potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Týček má v polovině obce vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 – 500, v celkové 
délce 1,12 km, do které po předčištění v septicích a domovních čistírnách odvádí odpadní vody 55 % obyvatel. 
Kanalizace je vyústěna 2 volnými výústmi do bezejmenné vodoteče povodí Zbirožského potoka.

Od 45 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách.

Kanalizace odvádí cca 40 % dešťových vod, zbývajících 60 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do 
bezejmenné vodoteče povodí Zbirožského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Týček.

Profil - materiál - délka v km
300 - beton - 0,890
500 - beton - 0,230

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Týček se nachází 3 km východně od města Zbiroh, v nadmořské výšce 495 m nad m, v oblasti zemědělského 
a lesního průmyslu. V obci je 207 trvale bydlících obyvatel, předpokládá se jejich mírný nárůst.

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

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0390.01

Název obce: Týček

Kód obce (IČOB): 19149 (546534)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32113

Název OPOU2: Zbiroh

TýčekNázev 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)

TýčekCZ032.3408.3211.0390.01 19149 546534
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Na základě závěru variantní studie odkanalizování se obec rozhodla, že bude likvidace odpadních vod probíhat 
individuálně u každé nemovitosti nejvhodnějším vybraným způsobem dle platné legislativy.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

23.06.2020 Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

23.07.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

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