Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Šlovice (karta obce: CZ032_0403_02)

A. NÁZEV OBCE
Šlovice

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

CZ032.3405.3212.0403.02
Dobřany
02761 (557676)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3212 (3212)
Stod

Kód OPOU2 ČSÚ:

32121

Název OPOU2:

Dobřany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3212.0403.02

Název části obce:

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

16283

557676

Šlovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Dobřany – Šlovice se nachází 8 km jižně od města Plzeň a 4 km východně od města Dobřany,
v nadmořské výšce 350 m n.m., v oblasti zemědělského průmyslu. 30 % obytných domů je využíváno k rekreaci.
Počet trvale žijících obyvatel 328. Výhledově místní část Šlovice počítá s nárůstem obyvatel po dořešení
odkanalizování obce.
Recipientem je řeka Radbuza. Místní část 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

V místní části Šlovice je v současnosti vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje 50 % obyvatel pitnou
vodou. 50 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.
Na vodovod pro veřejnou potřebu v městě Dobřany je napojen přívodní řad z potrubí PVC DN 100 o celkové délce
4,542 km, který přivádí pitnou vodu přes ČS dále do místní části Šlovice. V místní části jsou vybudovány rozvodné
řady z potrubí PVC DN 80 v délce 1,683 km a PE DN 50 v délce 0,957 km.
Vlastníkem vodovodních rozvodů je město Dobřany, provozovatelem ČEVAK a.s. České Budějovice.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Neplánují se žádné investice.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Dobřany 4 km
Užitkovou vodou – Radbuza.

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Šlovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových a kameninových trub DN 300 –
500, o celkové délce 1,5 km. Na tuto kanalizaci je po předčištění v septicích napojeno 54 % obyvatel. Tato kanalizace
je vyústěna 1 volnou výústí do bezejmenné vodoteče a dále do řeky Radbuzy.
46 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Dobřan (50%) a na
polní a jiné pozemky (50%).
Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 28.08.2009
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Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a
propustků do povodí řeky Radbuzy.
Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je město Dobřany.
Kanalizace je zastaralá a svým provedením neodpovídá platným normám hloubkou uložení ani těsností; byla
budována postupně v akcích „Z“.
Zákresy stávající kanalizační sítě nedoloženy.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovanou PD na odkanalizování vč. napojení do ČOV Dobřany. Odpadní vody budou svedeny
splaškovou kanalizací o délce cca 5,2 km do centrální čerpací stanice a výtlačným potrubím o délce cca 1,95 km
přečerpány do kanalizační sítě města Dobřany.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

28.08.2009

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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