
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Lisov (karta obce: CZ032_0411_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 provozovate

V obci Lisov není rozvod vodovodu pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. 
Množství vody ve studnách je dostatečné, kvalita vody je dobrá.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec má zpracovaný záměr pro výstavbu vodovodu, ale pro nedostatek finančních prostředků realizaci nepřipravuje. 
PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Stod 5 km 
Užitkovou vodou – Touškovský potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Lisov má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 500, v celkové délce 0,1 km. Tato 
dešťová kanalizace je vyústěna do bezejmenné vodoteče Touškovského potoka.

V obci Lisov je vybudována nová gravitační splašková kanalizace napojená na stokovou síť v obci Hradec u Stoda 
(ČOV Hradec). Kanalizace o celkové délce 2,2 km je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. 

Vlastníkem i provozovatelem dešťové a splaškové kanalizace je obec.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V části obce Lisov zvanou Červený Mlýn bude likvidace odpadních vod řešena individuálním čištěním do doby 
odkanalizování na centrální ČOV Hradec výstavbou tlakové kanalizační sítě o celkové délce 0,35 km tvořené 
plastovými tlakovými kanalizačními troubami o profilu DN 63 a DN 32. Tlaková síť bude mít odbočné větve, které 
budou mít samostatné čerpací stanice.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Lisov se nachází 5 km západně od města Stod, v nadmořské výšce 400 m n.m., v  oblasti převážně 
zemědělské. Počet obyvatel 99. Výhledově obec Lisov počítá s novou výstavbou bytových domů. Recipientem je 
Touškovský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3212.0411.01

Název obce: Lisov

Kód obce (IČOB): 04676 (540064)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3212 (3212)

Název ORP3: Stod

Kód OPOU2 ČSÚ: 32123

Název OPOU2: Stod

LisovNázev 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)

LisovCZ032.3405.3212.0411.01 04676 540064
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