
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Krásné Údolí (karta obce: CZ032_0426_02_N) NÁVRH

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

Krásné Údolí zásobuje 100% obyvatel a rekreantů pitnou vodou z místního vodovodu. Zdrojem pitné vody veřejného 
vodovodu je 1 vrt, odkud se voda čerpá výtlačným potrubím do ČS, zde se voda dezinfikuje, dále se voda čerpá do 
podzemního vodojemu. Celková délka vodovodní sítě je 0,330 km – DN PE 2“, počet přípojek – 5 ks, z vodojemu je 
voda vedena zásobním řadem do obce Krásné Údolí.

Vlastníkem vodovodu je obec Černošín, provozovatelem „VHS DOBŘANY“

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Město plánuje vybudování nového zdroje - vrtu a projektuje se nová úpravna vody (objekt+ technologie).

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Zdroj surové vody – cisterny Černošín 2 km, Náhradní jímání – Černošínský potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Krásné Údolí má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť o délce 0,400 km z betonových trub – DN 300, je 
ukončena 1 výustí, která je zaústěna do Černošínského potoka. . Odpadní vody od 100% obyvatel jsou akumulovány 
v odpadních jímkách, které jsou sváženy na ČOV Černošín. Měření odpadních vod se neprovádí, pouze dešťových 
vod. Majitelem a provozovatelem je obec Černošín.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Plánuje se vybudování oddílné kanalizační sítě a extenzivní ČOV.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část obce Černošín - Krásné Údolí (490 m n.m.) se nachází 10 km (severozápadně ) od města Stříbra 
v zemědělské a lesní oblasti. Obcí s rozšířenou působností je město Stříbro.
V obci je 22 domů, 14 domů je trvale obydlených s 35 obyvateli, 6 rekreačních chalup s 20 obyvateli,, 2 rekreační 
chaty s 6 obyvateli. Do roku 2015 se nepředpokládá s menší nárůstem obyvatel(odhad PRVKPK 32 obyvatel). 
V místní části není žádný stávající průmysl. Recipientem je Černošínský potok. Krásné Údolí se nenachází v žádné 
chráněné oblasti. Zdrojem požární vody je Černošínský potok.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0426.02

Název obce: Černošín

Kód obce (IČOB): 02040 (560812)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

Krásné ÚdolíNázev 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)

Krásné ÚdolíCZ032.3410.3213.0426.02 02041 560812
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