Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Červené Dvorce (karta obce: CZ032_0473_02)

A. NÁZEV OBCE
Červené Dvorce

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

CZ032.3404.3214.0473.02
Sušice
15960 (557153)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3214 (3214)
Sušice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32142

Název OPOU2:

Sušice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3214.0473.02

Název části obce:
Červené Dvorce

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

15975

557153

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červené Dvorce (482 - 516 m n.m.) jsou administrativní částí města Sušice. Nachází se 1 km severozápadně od
Sušice. Jedná se o místní část nacházející se v okrajové lokalitě města Sušice se zástavbou rodinných domů.
V blízkosti se nachází rekreační chatová oblast „Páteček“. V obci je 129 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se
předpokládá v obci 140 obyvatel v souvislosti s navrženou lokalitou pro další výstavbu venkovského bydlení.
Recipientem jsou řeky Otava a Roušarka. V rámci místní části je vyhlášeno pásmo vodního zdroje, pásmo
hygienické ochrany.

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.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Červené Dvorce je v současné době zásobena pitnou vodou takto:
Prodloužením veřejného vodovodu Sušice do osad červené Dvorce a Volšovy (pouze místní část) došlo k zásadní
změně v zásoboání pitnou vodou. Voda pochází z centrálního zdroje – úpravna vody v Sušici – Luhu. Výše položená
obytná zástavba v červených Dvorcích je napojena na výtlačné potrubí z nové automatické tlakové stanice (viz
Sušice).

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se v budoucnu nebude měnit.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Sušice – 1 km
Užitkovou vodou – řeka Roušarka, řeka Otava

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Sušice – Červené Dvorce nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou
potřebu. Splaškové vody (cca 50 %) jsou po předčištění v biologických septicích odvedeny přes přepady do potoka
Roušarka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky
využívané pozemky.
Dešťové vody z celé místní části jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka Roušarka.
Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 23.7.2009
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace vybudována z kameninových trub
profilu DN 300 mm, délky 0,590 km a DN 500 mm, v délce 0,630 km.
Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 mm, v celkové délce 0,260 km a čerpací stanice
Červené Dvorce o kapacitě 4,7 l/s a dopravní výšce 8 m.
Odpadní vody budou odváděny touto kanalizací do kanalizační sítě města Sušice a odtud pak k likvidaci na centrální
čistírně. Po uvedení kanalizace do provozu se stávající jímky odstaví z provozu a stávající septiky se přepojí na tuto
kanalizaci.
Předpokládaná doba realizace po roce 2015.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
23.7.2009

Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 23.7.2009

Popis:
Aktualizace karet obcí za rok 2008
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