
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Lom u Stříbra (karta obce: CZ032_0423_02)

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 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

Místní část Lom je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu . Pitnou vodou je zásobeno z vodovodu 
100 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je podzemní vrt, odkud je voda čerpána do čerpací stanice, následně výtlačným 
řadem z potrubí PE DN 50 o celkové délce 0,895 km do zemního jednokomorového vodojemu „Lom“ – 1×30 m3, 
455,11 / 452,0 m nad m. Z vodojemu vedou rozvodné řady do obce z potrubí PE DN 50 o celkové délce 1,250 km. 

Vlastníkem čerpací stanice a vodojemu je „Pozemkový fond“. Vlastníkem vodovodu je obec Benešovice, 
provozovatelem „BPT Kladruby“.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Benešovice uvažuje vzhledem k zhoršené kvalitě vody ve zdroji pro místní část Lom u Stříbra a k výkyvům 
tlaků ve vodovodní síti, o napojení místní části Lom u Stříbra novým přívodním řadem ze stávajícího vodojemu 
Benešovice do stávajícího vodojemu Lom u Stříbra, z plastového potrubí DN 80 o celkové délce 1,420 km.
V místní části se uvažuje s výstavbou nových vodovodních řadů pro novou zástavbu z plastového potrubí DN 50 o 
celkové délce 0,510 km.
Realizace se předpokládá v letech 2008 až 2010.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitná voda – cisterny – Kladruby 2 km
Užitková voda – náhradní jímání – potok.

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

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Lom se nachází 10,5 km západně od města Stříbra, v nadmořské výšce 480 m nad m, v oblasti 
zemědělského a lesního hospodářství. V obci je 11 trvale obydlených domů s 36 obyvateli a 18 rekreačních chalup 
se 60 rekreanty. Výhledově obec Lom nepočítá s  nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK 32 obyvatel). Recipientem je 
Lomský potok. 
Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0423.02

Název obce: Benešovice

Kód obce (IČOB): 00253 (560723)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

Lom u StříbraNázev 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)

Lom u StříbraCZ032.3410.3213.0423.02 00254 560723
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Lom u Stříbra (karta obce: CZ032_0423_02)

Lom má pouze vybudovanou dešťovou kanalizační síť z kameninových trub - DN 300 – 800 o délce 0,250 km. 
Kanalizace je zaústěna do Lomského potoka. Dešťová kanalizace je pouze v části obce.

Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou vyváženy. 

Stávající žumpy nejsou vodotěsné, neodpovídají ČSN. Obcí plánovaná realizace vybudování kompletní kanalizační 
sítě je rok 2006 – 2007 dle finančních prostředků. 

Vlastníkem dešťové kanalizace je obec Benešovice .

V obci Lom je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,395 km bude 
vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod - mechanicko-biologická ČOV 
s nitrifikací a denitrifikací.
Nově navrhované akce se předpokládají na rok 2008 – 2010.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:
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