
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Čímice (karta obce: CZ032_0449_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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

Obec Čimice je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě Šumavských 
vodovodů a kanalizací a.s. Tento vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce, v současnosti je napojeno 87 % 
obyvatel. Ostatní občané využívají domovní a obecní studny. Množství vody v těchto studních je nedostatečné. 
Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, z hlediska mírného překročení 
mezní hodnoty v ukazateli dusičnanů.
Zdrojem vody jsou vrty HJ1 o maximální vydatnosti 2,5 l/s a HJ2 o maximální vydatnosti 0,6 l/s. Voda je přiváděna do 
zemního VDJ Čimice 1×150 m3 (532,0/528,70 m n.m.), kde dochází k hygienickému zabezpečení vody. Do VDJ je 
voda z HJ1 vedena přívodním výtlačným řadem lPE – DN 90 mm, délky 0,3443 km a z HJ2 do VDJ přívodním 
výtlačným řadem rPE – DN 63 mm, délky 0,4741 km. 
Z tohoto vodojemu jsou Čimice zásobeny gravitačně pitnou vodou, zásobním řadem PVC – DN 110 mm, délky 
1,1586 km. Rozvodnou síť tvoří profily PVC – DN 110 mm, délky 1,7231 km.
Na jihovýchodě obce je umístěna požární nádrž, jako zdroj užitkové vody.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Sušice 12 km
Užitkovou vodou – požární nádrž 

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

Obec Čímice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou po 
předčištění v biologických septicích (cca 72 %), u rekreantů v domovních mikročistírnách (cca 64 %), odváděny do 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Čímice (463 - 509 m n.m.) je samostatná obec. Nachází se 7 km severovýchodně od Sušice. Obec je tvořena 
zástavbou rodinných domů. Obyvatelé převážně za prací dojíždí. V obci je 150 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 
se předpokládá v obci 155 obyvatel. 
Recipientem je Nezdický potok. Obec Čímice se nenachází v Chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3214.0449.01

Název obce: Čímice

Kód obce (IČOB): 02391 (578495)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3214 (3214)

Název ORP3: Sušice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32142

Název OPOU2: Sušice

ČímiceNázev 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)

ČímiceCZ032.3404.3214.0449.01 02391 578495
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Nezdického potoka. 
Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (cca 28 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací po celé obci. Kanalizace byla vybudována 
v roce 1974. Jedná se o kanalizaci vybudovanou z kameninových trub DN 300 mm, hlavní řad je z betonových trub – 
DN 300 mm. Celková délka kanalizace je 0,865 km.

S ohledem na velikost obce Čímice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren 
(např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní 
filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. 
Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých 
jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Sušice.

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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