
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Střelice (karta obce: CZ032_0417_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 2008:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

V obci Střelice není rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních 
studní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec zatím neuvažuje o vybudování vodovodního rozvodu pro veřejnou potřebu v obci. PRVKPK předpokládá 
individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Stod, 4 km
Užitkovou vodou – Radbuza

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

50 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Stoda (50%) a na 
polní a jiné pozemky (50%).
Obec Střelice odvádí dešťovou vodu pomocí příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče povodí řeky 
Radbuzy. Do této vodoteče je napojeno i 50% domovních ČOV. 

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci Střelice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná gravitační splašková kanalizace v celkové 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Střelice se nachází 4 km jihozápadně od města Stod, v nadmořské výšce 330 m n.m., v  převážně zemědělské 
oblasti. Počet trv. žijících obyvatel 144. Výhledově obec Střelice připravuje rozšíření obce o novou zástavbu s 
nárůstem na 230 obyvatel dle územního plánu.
Recipientem je řeka Radbuza. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3212.0417.01

Název obce: Střelice

Kód obce (IČOB): 04677 (540056)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3212 (3212)

Název ORP3: Stod

Kód OPOU2 ČSÚ: 32123

Název OPOU2: Stod

StřeliceNázev 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)

StřeliceCZ032.3405.3212.0417.01 04677 540056
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délce cca 2,700 km (včetně výhledu dle ÚP) bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
Kanalizace bude svedena do podzemní čerpací stanice do místa původně plánované ČOV. 
Výtlak bude veden na základě hladinové signalizace v čerpací stanici protlakem pod řekou Radbuza na COV Hradec, 
která kapacitně vyhovuje pro napojení obce Střelice spolu s obcí Lisov. ČOV v Hradci je mechanicko biologická v 
zakrytém objektu jemnobublinnou aktivací s kalovou nádrží s čištěním fosforu.

Podkladem je situace z původní z dokumentace pro územní řízení změny č. 1 z roku 2006. se změnou výtlaku pod 
řekou Radbuzou vlivem jiného umístění ČOV v Hradci s doplněním o trasy stok v nové zóně dle ÚP. 
Předpokládá se napojení všech obyvatel.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

03.03.2017 Aktualizace 2016

08.09.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.06.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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