
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Slavice (karta obce: CZ032_0428_03)

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 provozovate

Zdrojem pitné vody v obci je místní studna, odkud je voda vedena gravitačním přívodním řadem PE d 63 (0,763 km ) 
do ČS, dále je pitná voda rozvedena potrubím PE d 40/50/63 (0,135 km/ 0,286 km/ 0,188 km ) po obci. 
Pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 94% obyvatel. Celkový počet přípojek je 28 - d 32 a 
délce 0,280 km. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1972.

Vlastníkem je obec, provozovatelem p. Slepička. 

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Stávající rozvod vodovodní sítě je zatím dostačující S případným rozvojem obce (např. je v současnosti 
rekonstruován areál zámku na turistické centrum) bude třeba zdroj posílit. Je plánováno napojit zdejší vodovodní řad 
na vodní zdroj Horní Kozolupy. Tyto práce předpokládá PRVKPK po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny – Konstantinovy Lázně 5 km
Užitkovou vodou – Slavický potok, rybník.

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

Místní část Slavice má vybudovanou kanalizační síť pro dešťovou vodu. Přepady ze septiků jsou svedeny do 
dešťové kanalizační sítě – dl. 0,400 km, betonové roury DN 300 – 600 a 1 volnou výustí vypouštěny do místního 
rybníka s přepadem do další soustavy rybníků. 51% obyvatel zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách (16 
ks ), 49 % obyvatel vlastní septiky (15 ks ). Odpadní vody jsou sváženy na ČOV Stříbro. Původní staré jímky netěsní 
a neodpovídají ČSN.

Kanalizační stoky: 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Slavice (548 m n.m.) se nachází 9 km (severně) od města Stříbra, správně spadá pod obec „Horní 
Kozolupy“. V obci je 27 trvale obydlených domů s 87 obyvateli a 4 chalupy s 8 rekreanty. Do roku 2015 se počítá, dle 
obce, s menším nárůstem obyvatel. (odhad PRVKPK 78 obyvatel) Slavice se nenachází v žádném chráněném 
pásmu. Recipientem obce je Slavický potok. Zdrojem požární vody je na kraji obce místní rybník

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0428.03

Název obce: Horní Kozolupy

Kód obce (IČOB): 04311 (541290)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32131

Název OPOU2: Bezdružice

SlaviceNázev 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)

SlaviceCZ032.3410.3213.0428.03 04313 541290
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Slavice (karta obce: CZ032_0428_03)

Profil materiál délka v km
300 beton 0,200 km 
400 beton 0,170 km
600 beton 0,030 km

Obec nemá zpracovaný záměr na dobudování kanalizační sítě, pro nedostatek financí nepočítá v budoucnu jeho 
realizaci. Je však třeba vyřešit situaci alespoň legislativně rekolaudací na jednotnou kanalizaci.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 
2015. . PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za 
domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem ).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV ).

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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