
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Sulislav (karta obce: CZ032_0439_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 provozovate

Obec Sulislav má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Pitnou vodou z  vodovodu je zásobeno 86,8 % 
obyvatel . Zdrojem pitné vody je gravitační studniční vrt., odkud je voda čerpána do zemního dvoukomorového 
vodojemu 2 x 50 m3. Celková délka rozvodné sítě – 0,930 km, DN – 90 PVC. 

13,2 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Sulislav. 
Vodovod pro veřejnou potřebu obce Sulislav byl uveden do provozu v roce 1999.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovod pro veřejnou potřebu obce Sulislav byl uveden do provozu v roce 1999 a je, dle PRVKPK, dostačující. Před 
r. 2015 se nepředpokládají žádné rozhodující práce na vodovodu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny 14 km Stříbro Užitkovou vodou - rybník

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

Na jednotnou kanalizaci, původně budovanou jako dešťová, je napojeno po předčištění v septicích 86,8 % obyvatel. 
Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,2 km, je vybudována převážně z betonových trub DN 300, 
400, 600. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny 2 volnými výustmi do místních rybníků. 
Svým provedením kanalizace neodpovídá současným normám - mělká hloubka, těsnost. Odpadní vody nejsou 
měřeny. 

Od 14,2 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách které jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Sulislav se nachází 14 km severovýchodně od města Stříbra, v nadmořské výšce 470 m nad m, v oblasti 
zemědělské. Počet stálých obyvatel 185. V r. 2015 se uvažuje(odhad PRVKPK stagnace) se stejným počtem. 3,9 % 
domů je využíváno k rekreaci. V obci není žádný průmysl. Recipientem je místní rybník, který se využívá jako zdroj 
požární vody.
Obec se nalézá v pásmu hygienické ochrany .

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0439.01

Název obce: Sulislav

Kód obce (IČOB): 15950 (561231)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

SulislavNázev 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)

SulislavCZ032.3410.3213.0439.01 15950 561231
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Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Sulislav.

Obec má zpracovanou studii pro odkanalizování obce včetně ČOV. V roce 2009 bude zpracována projektová 
dokumentace pro stavbu nové kanalizace a ČOV. Čištění odpadních vod z obce bude zajištěno v mechanicko - 
biologické ČOV s uvažovanou kapacitou 230 EO ( 2 paralelní technologické linky po 115 EO), která bude umístěna 
pod jihozápadním okrajem zástavby obce na pozemku p.p.č. 1292, k.ú. Sulislav. Nová stoková síť obce bude řešena 
jako gravitační oddílná, v rámci plánované výstavby budou zřízeny nové splaškové stoky, stávající kanalizace bude 
ponechána pro odvádění dešťových vod. Navrhuje se vybudování splaškových stok v profilech DN 250 a 300 v 
celkové délce trasy 3100 m, dále pak úprava dešťové kanalizace a místní vodoteče v celkové délce trasy 222 m. 
Navrhované řešení umožní odkanalizování celé stávající obytné zástavby v obci ( 72 RD, cca 190 obyvatel), dále pak 
i rozvojových území dle územního plánu ( 13 RD, cca 40 obyvatel).
Realizaci zahájí po zajištění finančních prostředků. Obcí plánovaná realizace nové ČOV a rozvodů je 2010 - 2012.
Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
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 kanalizace, 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

Datum 
aktualizace: Popis:

23.7.2009

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