
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Erpužice (karta obce: CZ032_0427_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 Erpužice je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje, jímž jsou 3 vrty HV 1, HV 2 a HV 3 – mimo provoz. 
Ze zdroje je voda čerpána do VDJ Erpužice 50m3. Z vodojemu je voda vedena gravitačně do obce. Vodovodní 
rozvody jsou provedeny z trub DN 50 – 100, v celkové délce 1,778 km. Obec Erpužice zásobuje pitnou vodou 
z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel.
Vlastníkem vodovodních rozvodů je město Erpužice, provozovatelem je VAK KV.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec neuvažuje s rozšířením vodovodní sítě před r. 2015. Případně dojde k postupnému rozšíření stávajícího 
systému k nově vzniklým parcelám.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, 7 km Stříbro Užitkovou vodou – rybník

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

Obec Erpužice má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV.
Stoková síť na území obce je rozdělena na soustavnou kanalizaci, jednotnou a dále na samostatnou starou 
kanalizaci dešťovou vybudovanou zatrubněním původních silničních příkopů s přepadem do návesního rybníka. 
V současné době je v obci Erpužice odkanalizováno soustavnou kanalizací 90% všech producentů odpadních vod a 
jsou kanalizací odváděny 3 volnými výusťmi do Erpužického potoka. Zbylá část, jedná se o rodinné domky, 
zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV.

Základem jednotné kanalizační sítě je kmenový sběrač "A", procházející od ČOV, severozápadně celou obcí k nové 
zástavbě bytových domů. Na tento sběrač jsou napojeny uliční stoky "AB, "AC", "AD". 
Celková délka jednotné kanalizace je 1054,20 m, převážně z kameniny a betonu. 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Erpužice se nachází 7 km severně od města Stříbra, v nadmořské výšce 430 m nad m, v oblasti lesní a 
zemědělské. V obci je 37 obytných domů, z toho 35 domů je trvale obydleno a 2 domy jsou využívány k rekreaci. 
Počet obyvatel 279. Obec do budoucna počítá s nárůstem obyvatel. Recipientem je Erpužický potok. Obec se 
nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.
Jako zdroj požární vody slouží rybník.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0427.01

Název obce: Erpužice

Kód obce (IČOB): 03440 (560855)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

ErpužiceNázev 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)

ErpužiceCZ032.3410.3213.0427.01 03440 560855
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Stoka "AE" - dešťová kanalizace je z betonu Js 300,500, její celková délka je 520 m.

Obec Erpužice má zpracovaný záměr odkanalizování dosud nenapojené části obce, realizaci plánuje podle 
finančních možností. Tato měna se dotkne 4 obyvatel.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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