
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Částkov (karta obce: CZ032_0481_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
- informace od provozovate

Obec Částkov zásobuje pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu 203 trvale bydlících obyvatel. Obec je 
zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá. Napojení je provedeno na řad Tachov – 
vodojem Úšava. Vodovodní síť je řešena jako větevná. Osu tvoří řad, který prochází středem obce ve směru 
komunikace Částkov – Nové Sedliště. Z ní pak odbočují jednotlivé větve. Vodovodní rozvody jsou provedeny z litiny 
DN 80 – 1,552 km a PE 50 – 0,09 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec nepřipravuje žádné nové investice do vodovodních rozvodů, stávající stav vyhovuje.
PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny 6 km město Tachov
Užitkovou vodou – potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Částkov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, do které jsou po předčištění v septicích odváděny 
odpadní vody větší části obyvatel obce. Je provedena z betonových, kameninových a PVC trub. Kanalizace je 
vyústěna do biologických rybníků označených č.60 a č. 61. Zbytek obyvatel (25%) zachycuje odpadní vody 
v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Tachov. Jedná se o starou kanalizační síť, která byla 
budována postupně v akcích Z a neodpovídá ČSN hloubkou uložení a těsností.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má záměr vybudovat systém odvádění odpadních vod k likvidaci na stávající ČOV Staré Sedliště. Realizace 
záměru je navrhována prostřednictvím výstavby nových stok v části obce v rozsahu umožňujícím oddělení smíšených 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Částkov (500 / 560 m n.m.) se nachází 6 km jižně od Tachova. Obec se nachází v oblasti převážně 
zemědělského charakteru. V obci je 203 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá v obci (odhad PRVKPK) nezměněný počet trvale žijících obyvatel – 203 obyvatel. 
Recipientem je bezejmenná vodoteč. Obec Částkov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0481.01

Název obce: Částkov

Kód obce (IČOB): 01856 (560804)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32153

Název OPOU2: Tachov

ČástkovNázev 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)

ČástkovCZ032.3410.3215.0481.01 01856 560804
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a dešťových vod.
Dešťové vody budou i nadále odváděny příslušnými úseky stávajících stok do rybníků uvnitř areálu obce. Tyto rybníky 
jsou součástí povodí bezejmenné levostranné vodoteče ústící do Sedlišťského potoka.
Smíšené odpadní vody budou svedeny novými stokami a částí stávajících stok do navrhované čerpací stanice 
odpadních vod (ČSOV) a odtud čerpány navrhovaným výtlačným řadem k likvidaci na ČOV Staré Sedliště.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

16.3.2016 Aktualizace 2015

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