
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Vysoké Jamné (karta obce: CZ032_0489_06)

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 provozovatele 4. územní plán(VPÚ DECO Plzeň,200

Místní část Vysoké Jamné zásobuje pitnou vodou 100% obyvatel místním vodovodem z vlastního prameniště . 
Podzemní voda je jímána pramenními zářezy,z nichž je voda svedena do sběrné jímky, dále gravitačně do 
vodojemu.Odtud je voda rozvedena po obci. Přívodní vodovodní síť je z profilu DN 90, v délce 0,823 km (PVC), 
rozvodná síť je z litiny (r.1940-44) v profilu DN 80 v délce 0,780 km, 27 přípojek je DN 25 v délce 0,405km 
(olovo+PVC). 
Je v realizaci rekonstrukce přivaděče (viz.Lestkov).

Vlastníkem i provozovatelem je obec Lestkov

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Planá 7 km
Užitkovou vodou – rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Vysoké Jamné nemá vybudovanou žádnou kanalizaci, odpadní vody se akumulují v 26 bezodtokých jímkách – 
částečně (10) svoz na ČOV Planá (2km) nebo na pole (16) a v 1 domovní mikročistírně s odtokem do povrchových 
vod.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Vysoké Jamné (659 m n.m.) se nachází 7 km východně od města Planá. Obec leží v Doupovských 
horách poblíž vrchu Oblý (668 m n.m.). V místě je 27 trvale žijících obyvatel v 17 domech, rekreantů zde pobývá 25 v 
10 chalupách..V roce 2015 se nepředpokládá nárůst obyvatel (odhad PRVKPK-24 obyvatel). V místě není žádná 
průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem nepočítá. 
Recipientem je bezejmenný a Kosí potok Jako zdroj požární vody slouží místní rybník Vysoké Jamné se nalézá 
v chráněné krajinné oblasti Kosí potok

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0489.06

Název obce: Lestkov

Kód obce (IČOB): 08032 (561011)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32152

Název OPOU2: Planá

Vysoké JamnéNázev 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)

Vysoké JamnéCZ032.3410.3215.0489.06 08035 561011
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S vybudováním kanalizace se neuvažuje.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 
2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu. 

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče, nebo zasakováním. (Za 
domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)
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s.r.o.
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