Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Jelenov (karta obce: CZ032_0469_02)

A. NÁZEV OBCE
Jelenov

Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3404.3214.0469.02
Rejštejn
14009 (557021)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3214 (3214)
Sušice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32141

Název OPOU2:

Kašperské Hory

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3214.0469.02

Název části obce:
Jelenov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

40612

557021

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Jelenov (730 - 740 m n.m.) je administrativní částí obce Rejštejn. Nacházejí se 14 km jižně od Sušice a 4,5 km jižně
od Rejštejnu. V místní části žije 6 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá pokles na 2 obyvatele.
Ve vzdálenosti 400 m pod Jelenovem se nachází část obce Rejštejn – Čeňkova Pila. V této části se nachází 6 trvale
bydlících obyvatel. Dále se zde nachází penziony a návrh změny územního plánu předpokládá výstavbu centrálního
parkoviště s vybaveností a veřejným WC.
Místní část se nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Šumava.

C. PODKLADY
- prohlášení 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.
- záměr výstavby ČOV „Čeňkova Pila“

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Osada Jelenov i Čeňkova Pila je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody
v těchto studních je dostatečné, kvalita vody je dobrá.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Způsob zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3

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

Pitnou vodou – balená voda, 14 km, balená voda z Kašperských Hor – 6 km
Užitkovou vodou – domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Rejštejn – Jelenov, 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 systémem příkopů, struh a propustků na terén.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k plánovanému rozvoji osady Čeňkova pila je nutné vzhledem k umístění osady v NP a CHKO Šumava
řešit čištění odpadních vod prioritně. Předpokládá se výstavba centrální ČOV o kapacitě 100-200 EO.
Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 23.7.2009
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Jelenov (karta obce: CZ032_0469_02)
Pro osadu Jelenov je možným konečným řešením přivedení odpadních vod na centrální ČOV Čeňkova Pila. Zde je
možná též domovní ČOV se vsakem.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

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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