Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Žebráky (karta obce: CZ032_0484_02)

A. NÁZEV OBCE
Žebráky

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

CZ032.3410.3215.0484.02
Hošťka
04623 (560898)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32153

Název OPOU2:

Tachov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0484.02

Název části obce:
Žebráky

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

04624

560898

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Žebráky (600 m.n.m.) se nachází 12 km jihozápadně od Tachova, v oblasti zemědělského charakteru.
V obci je 88 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 79 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je bezejmenná vodoteč, levostranný přítok Kateřinského potoka. Žebráky se nachází v části chráněné
krajinné oblasti Český les.

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 provozovatele
Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o zařazení mezi priority Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 04/2006, včetně příloh

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu potřebu 100% trvale bydlících obyvatel. Zdrojem
pitné vody je prameniště (jeden jímací zářez) a vrt HV-1. Voda ze zdrojů je čerpána výtlačným řadem přes čerpací
stanici do vodojemu 1 x 50 m3 Žebráky nad místní částí a je odtud rozvedena v prvé řadě do objektu statku a potom
dále do místní části. Přiváděcí i rozváděcí řády jsou provedeny z litinového potrubí DN 80. Na vodovod je připojeno
85 trvale bydlících obyvatel. Vodovod není zkolaudován. Stav vodovodních sítí je špatný až havarijní.
Vlastníkem vodovodu je obec Hošťka, provozovatelem společnost Stavpro-služby Kladruby.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Hošťka má zpracovaný záměr pro rekonstrukci vodovodní sítě v celkové délce cca 1,854 km.
Realizace se předpokládá do roku 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Hoštka 4 km
Užitkovou vodou –Kateřinský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Žebráky má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub. Kanalizace je zastaralá –
budována od roku 1957. Hlavní stoka odvádí odpadní vody ze statku a prochází přes celou obec do čistírny
odpadních vod. ČOV je typu štěrbinová nádrž s dočištěním na filtru s koksovou náplní. Vlastníkem kanalizace je
obec, provozovatelem společnost Stavpro-služby Kladruby.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2016
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Hlavní stoka je zaústěna do bezejmenné vodoteče – přítoku Kateřínského potoka.
Cca 88 obyvatel je napojeno na stávající jednotnou kanalizaci a to přímo či přes septiky. Ostatní obyvatelé mají jímky
na vyvážení.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Oproti původnímu návrhu zbudovat oddílnou kanalizaci a mechanicko-biologickou ČOV je v místní části Žebráky
nově navrhováno (dle závěrů technicko-ekonomické studie) dostavba 100 m kanalizace a ponechání stávající
kanalizace s dobudováním vyhovujícího čištění odpadních vod.
Je navrhováno ponechat opravenou jednotnou kanalizaci, štěrbinovou nádrž zachovat jako mechanické předčištění a
dobudovat dvě stabilizační nádrže. Systém čištění bude doplněn o objekt hrubého předčištění, novou odlehčovací
komoru v areálu ŠN a trubní sítě (propojovací potrubí a obtoky) v nutném rozsahu 208 m.
Navržená změna je ekonomicky výhodnější s ohledem na zajištění potřebných investičních prostředků a dále z
hlediska budoucího provozování.
Kapacita čištění je navržena pro potřeby stálých obyvatel i pro rekreační objekty na 120 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

16.3.2016

Aktualizace 2015

30.6.2008

Aktualizace karet obcí za rok 2006

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2016
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