
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Vstiš (karta obce: CZ032_0420_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

Obec Vstiš zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 75 % obyvatel. Vodovod pro veřejnou potřebu 
obce Vstiš je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu města Dobřan. Vodovodní rozvody vč. přivaděče jsou 
provedeny z PVC, PE a litinových trub DN 50 – 160, v celkové délce 6,92 km.

Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec Vstiš, provozovatelem je a.s. 1.JVS.

Zákresy stávající vodovodní sítě nedoloženy.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

RVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Dobřany, 3 km 
Užitkovou vodou – Dnešický potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Vstiš má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300 – 500, o 
celkové délce 2,1 km. Dešťová kanalizace je zaústěna do Dnešického potoka.

Odpadní vody obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Dobřan (50%), 
nebo na polní a jiné pozemky (50%).

Kanalizace pro veřejnou potřebu odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Vstiš se nachází 3 km západně od města Dobřan, v nadmořské výšce 340 m n. m., v  oblasti převážně 
zemědělského průmyslu. Na katastru obce se nachází 120 chat. Počet trv. Žijících obyvatel je 388. Výhledově obec 
Vstiš počítá s nárůstem obyvatel.(odhad PRVKPK – stagnace – 388 obyvatel) Ve městě je drobná řemeslná výroba 
a obchod. 

Recipientem je Dnešický potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3212.0420.01

Název obce: Vstiš

Kód obce (IČOB): 18698 (558567)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3212 (3212)

Název ORP3: Stod

Kód OPOU2 ČSÚ: 32121

Název OPOU2: Dobřany

VstišNázev 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)

VstišCZ032.3405.3212.0420.01 18698 558567
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struh a propustků do Dnešického potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Vstiš.

Zákresy stávající kanalizační sítě nedoloženy.

Obec Vstiš v rámci akce „Čistá Radbuza“, zamýšlela stavbu odkanalizování obce s termínem realizace r. 2005 – 
2006 Tato stavba však byla vyřazena z programu vzhledem k tomu, že  velikost obce neodpovídá kriteriu pro 
přidělení dotace z kohezního fondu EU.

Původní záměr řešil odkanalizování obce novou splaškovou gravitační kanalizací na novou centrální ČOV 
vybudovanou v obci Vstiš. Po posouzení investičních a provozních nákladů spojených s vybudováním a 
provozováním samostatné ČOV, se obec Vstiš se souhlasem města Dobřany a 1. JVS, a.s. rozhodla k odvádění 
splaškových odpadních vod výtlakem na centrální ČOV Dobřany.

V roce 2007 byla prodloužena platnost stavebního povolení na vybudování gravitačních splaškových stok, které 
budou provedeny v DN 250, 300 v celkové délce 4,050 km. V 07/2007 bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu 1 
ks čerpací stanice a výtlaku ze Vstiše do Dobřan, z materiálu PEHD DN 80, 100 v celkové délce 3,25 km. Na 
výtlačnou kanalizaci bylo již také vydáno stavební povolení.
Investiční náklady na realizaci výše uvedeného opatření budou činit 36,6 mil. Kč.

Realizace akce se předpokládá v letech 2008 a 2009, kdy bude odváděno 100% splaškových odpadních vod z obce 
Vstiš na centrální ČOV Dobřany.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

23.7.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008
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