Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Lestkov (karta obce: CZ032_0489_01)

A. NÁZEV OBCE
Lestkov

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

CZ032.3410.3215.0489.01
Lestkov
08032 (561011)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32152

Název OPOU2:

Planá

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0489.01

Název části obce:
Lestkov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

08032

561011

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Lestkov (632 m n.m.) se nachází 11 km východně od města Planá.Obec leží v Doupovských horách pod
Zříceninou hradu Egeberk. Náleží do „Mikroregionu Konstantinolázeňsko“. V obci je 258 trvale žijících obyvatel v 81
domech, rekreantů zde pobývá 52 ve 21 chalupách..V roce 2015 se předpokládá stagnace obyvatel (odhad
PRVKPK- 258 obyvatel).V obci není žádná průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem v obci
nepočítá.
Recipientem je bezejmenný potok-Kosí potok nebo Hadovka.. Jako zdroj požární vody slouží v obci rybník Obec
Lestkov se nalézá v chráněné krajinné oblasti Hadovka-přírodní rezervace u rybníčků.

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
- mapové podklady od provozovatele 5. územní plán (VPÚ DECO Plzeň,200

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu .Na vodovod je připojeno 100% trvale bydlících obyvatel. Jako
zdroj pitné vody je uváděno 5 zářezů- pramenišť Bezvěrov s průměrnou kapacitou 0,6l/s.Je zde instalován
dvoukomorový podzemní vodojem,o objemu2 x 50 m3 vody. Úprava vody je zajišťována odkyselovací stanicí, přímo
na prameništi je samogravitační dávkovač(chlornan sodný).
Přívodní řady -od prameniště k vodojemu: gravitační řad, profil DN 80-100, délka 14,082 km. Materiál 7,111 litina,
6,971 plast
Rozvodné vodovodní sítě-zásobovací: DN 50-125-délka 4,147 km plast
Přípojky: DN 32, délka 1,1 km, 99ks
Přívodní,výtlačné a propojovací řady celkem 19,329 km.
V obci probíhá rekonstrukce přivaděče
Vlastníkem je obec Lestkov, provozovatelem VAK Karlovy Vary

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Konstantinovy Lázně 9 km
Užitkovou vodou – rybník

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Lestkov (karta obce: CZ032_0489_01)
Obec Lestkov má vybudovanou jednotnou kanalizaci v celkové délce 2,33 km.Systém stokové sítě je tvořen 6
stokami, do nichž je napojeno celkem 58 přípojek v délce 0,55 km. Je na ní připojeno 90% obyvatel obce Lestkov.
Odpadní vody jsou odváděny do mechanicko-biologické ČOV (80 m3/d ).
Zbývající odpadní vody se akumulují v 10 bezodtokých jímkách – částečně svoz na ČOV (50%) nebo na pole (50%)
odpadní vody z 5 septiků odtékají do kanalizace.
Vlastníkem je obec Lestkov, provozovatelem kanalizační sítě je VAK Karlovy Vary.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Rozšiřování kanalizační sítě - dle potřeb nové zástavby. Jinak je stav vyhovující a postačující. PRVKPK předpokládá
rozšíření kanalizační sítě po r.2015.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
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