
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Zámyšl (karta obce: CZ032_0456_14)

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.

Místní část Zámyšl je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je ve 
vlastnictví obce Hlavňovice, provozovatelem je AQUAŠUMAVA s.r.o..
Zdrojem vody je kopaná studna o vydatnosti 0,33 l/s. Prameniště je situováno na západ od osady na katastrálním 
území Čeletice. Kvalita je dobrá – 1x měsíčně se dávkuje chlornan sodný z důvodu hygienického zabezpečení vody.
Voda se přivádí gravitačně řadem PE - DN 90 mm, celkové délky 1,018 km do VDJ Zámyšl 1×18 m3. Z tohoto 
vodojemu je osada Zámyšl zásobena gravitačně pitnou vodou zásobním řadem PE - DN 110 mm, celkové délky 
0,168 km. Rozvodný řad je z profilu PE - DN 40, celkové délky 0,650 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V roce 2014 doporučujeme výměnu profilu v rozvodném řadu z PE - DN 40 mm na potrubí PE – DN 90 mm, 
v celkové délce 0,500 km. Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících vodních zdrojů, doporučujeme rozšířit 
prameniště tak, aby byla zajištěna vydatnost odpovídající maximální denní potřebě vody pro obyvatelstvo po roce 
2015 ve výši cca 0,5 l/s.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Sušice – 10 km
Užitkovou vodou – soukromé studny

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

Místní část obce Hlavňovice – Zámyšl nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ústící do otevřené stoky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Zámyšl (775 – 800 m n.m.) je administrativní část obce Hlavňovice. Nachází se 2 km jižně od Hlavňovic. Jedná se o 
zástavbu starších rodinných domů. V místní části je 63 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá nárůst 
na 65 obyvatel. 
V místní části Zámyšl se nenachází v chráněné krajinné oblasti. 

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3214.0456.14

Název obce: Hlavňovice

Kód obce (IČOB): 03908 (556203)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3214 (3214)

Název ORP3: Sušice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32142

Název OPOU2: Sušice

ZámyšlNázev 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)

ZámyšlCZ032.3404.3214.0456.14 03915 556203
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S ohledem na velikost této místní části, a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní 
podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách 
likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hlavňovice.
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