
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Sytno (karta obce: CZ032_0441_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 Sytno má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je zásobeno 90% obyvatel . Vodovodní 
soustava se skládá ze zdrojů vody (tři vrty ve východní části obce – k zásobování vodou je využíván pouze zdroj S-1 
umístněný přímo v areálu ÚV – další dva zdroje nejsou využívány
provozem), vodovodního přivaděče - výtlaku (který je zároveň součástí vodovodní sítě – koncový vodojem ) do 
vodojemu, vodojemu pro obec (objem 150 m3 ) a příslušných rozvodných vodovodních sítí po lokalitě.

přívodní řad - 1 480 m, rozvodné řady - 2 380 m

10 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

Vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu obec Sytno, provozovatelem je B.P.T.Bohuslav Pírka 
Vodovod obce Sytno byl uveden do provozu v roce 1999.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovod vyhovuje, nepředpokládají se žádné rozhodující práce.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny 5 km Stříbro Užitkovou vodou - rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Sytno má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro dešťovou a splaškovou vodu, z betonových trub DN 600 
o délce 1,2 km. Na kanalizaci je napojeno po předčištění v septicích 26 domů. Odpadní vody jsou touto kanalizací pro 
veřejnou potřebu odváděny 2 volnými výustmi do 3 komorové stabilizační nádrže a dále do místního rybníka, odkud 
jsou odváděny bezejmennou vodotečí do Hracholuské přehrady.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Sytno se nachází 5 km severovýchodně od města Stříbra, v nadmořské výšce 418 m.n.m, v zemědělské oblasti 
.V obci bylí trvale 305 obyvatel. Výhledově Sytno nepočítá s nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK - stagnace – 305 
obyvatel). V obci není žádný průmysl. Recipientem je místní „Sytenský“ 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: CZ032.3410.3213.0441.01

Název obce: Sytno

Kód obce (IČOB): 16189 (557081)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

SytnoNázev 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)

SytnoCZ032.3410.3213.0441.01 16189 557081
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Kaly se likvidují vybagrováním, odváží se na ostatní plochy v majetku obce Sytno,nebo na skládku (dle výsledků 
rozborů).
Stabilizační nádrž je majetkem obce Sytno,provozovatelem zařízení je firma Stavpro-služby s.r.o.

Obec Sytno má pouze záměr realizovat komplexní čištění odpadních vod na ČOV. 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 dle platného Kanalizačního řádu.

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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