
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Záchlumí (karta obce: CZ032_0445_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

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 má vodovod pro veřejnou potřebu Zdroj je situován v údolním zářezu pramenné oblasti Petrského potoka a je 
tvořen skružovou studnou, doplněn jímacími zářezy. Majitelem je obec Záchlumí, provozovatel ČEVAK a.s. České 
Budějovice.
V roce 2012 byla dokončena stavba nové úpravny vody s čerpací stanicí a s napojením na stávající rozvody pitné 
vody v obci. Dále byl proveden nový vrt s vystrojením a s napojením na novou úpravnu vody. Úprava vody se provádí 
filtrací v tlakových filtrech a chlorováním a jako zdroj jsou využívány jak stávající zářezy tak i nový vrt.

Studna v autokempu u Víchovského rybníku slouží jako zdroj pro sezónně využívaný kemp. 

Vrt Víchov je zdrojem pro výrobní areál OK Záchlumí a pro bytové domy za kostelem. – majitel i provozovatel OK 
Záchlumí (včetně příslušné části vodovodu).

Vrtaná studna na východním okraji Záchlumí je z roku 1974 a byla určena pro zásobování nového sídliště. 
V současné době není využívána – mangan.

Z hlediska hromadného zásobování pitnou vodou má pro Záchlumí rozhodující význam zdroj u Peterského potoka a 
vrt Víchov.

30 % obyvatel je zásobeno z domovních studní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V současné době je projekčně připraveno provedení dalšího rozvodu vodovodní sítě ve stávající zástavbě 
(zokruhování) v celkové délce 562 m s možností napojení dalších stávajících rodinných domků i přepojení stávajících 
obytných domů. 
Dále je projekčně připravená realizace vodovodních řadů v nových lokalitách plánované výstavby v celkové délce 788 
m. Uvažuje se s výstavbou po etapách podle finančních možností investora.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Záchlumí se nachází 8 km severně od města Stříbra, v nadmořské výšce 540 / 483 m nad m, v oblasti 
zemědělsko-průmyslové. V obci trvale žije 390 obyvatel. Obec do budoucna počítá s menším nárůstem 
obyvatel.(odhad PRVKPK – stagnace) V obci sídlí strojírenský závod OK Záchlumí, který byl založen v roce 1992 
(kovovýroba), kde je zaměstnáno 200 zaměstnanců. V budoucnu se počítá s lehkým průmyslem. V objektu bývalého 
kulturního domu je umístěna společnost APOOL Werke s.r.o., která provádí lehké montážní a kompletační práce a 
má cca 5 stálých zaměstnanců.

Recipientem je Petrský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0445.01

Název obce: Záchlumí

Kód obce (IČOB): 19029 (541664)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

ZáchlumíNázev 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)

ZáchlumíCZ032.3410.3213.0445.01 19029 541664
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Záchlumí (karta obce: CZ032_0445_01)

E. KANALIZACE A ČOV

Pitnou vodou – cisterny, 8 km, Stříbro
Užitkovou vodou – potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Záchumí má jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě ČEVAK 
a.s. České Budějovice má celkovou délku – 1, 710 km a je vybudována převážně z betonových a kameninových trub 
DN 300 – 600.
Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na mechanicko – biologickou ČOV, s vyústěním do bezejmenného 
potoka, který ústí do Peterského potoka. 
Vlastníkem kanalizace i ČOV je obec Záchlumí, provozovatelem kanalizace i ČOV je ČEVAK a.s. České Budějovice.

Firma: OK Záchlumí je napojena na obecní ČOV.

3 % obyvatel zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách, ty jsou vyváženy na ČOV.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Záchlumí připravuje rekonstrukci ČOV za účelem splnění stávající legislativy. 
Obec spolu s developerem má zpracovanou projektovou dokumentaci pro rozšíření kanalizační sítě do lokalit 
plánované výstavby v celkové délce 1,050 km. Výstavba této nové kanalizační sítě bude provedena po etapách.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

16.3.2016 Aktualizace 2015

23.7.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

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