Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Obora (karta obce: CZ032_0492_01)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):

Obora

Obsahuje části obcí: Obora, Dolní Výšina
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3410.3215.0492.01
Obora
08834 (541443)

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:

Název části obce:

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

CZ032.3410.3215.0492.01

Obora

08834

541443

CZ032.3410.3215.0492.02

Dolní Výšina

31807

541443

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Obora (530 - 650 m n.m.) se nachází 8 km západně od města Tachova v oblasti převážně lesního charakteru.
Součástí obce Obora je osada Dolní Výšina. V obci je 90 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) 81 trv. bydlících obyvatel.
Recipientem je Sklářský potok. Obec Obora se nachází v chráněné krajinné oblasti „Český les“, a pásmu ochrany
vodního zdroje II stupně „Lučina“.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k výškovým rozdílům a rozsáhlosti v rozmístění jednotlivých domů v obci Obora je zásobena pitnou vodou
z vodovod pro veřejnou potřebu pouze část obce – 12 domů ze 42. Zdrojem vody jsou péra (zářezy) odkud je voda
gravitačně dopravena do zemního vodojemu 1x 14 m3, (547 / 545 m n.m.) potrubím zčásti PVC a zčásti ocel 2“
v délce 600 m. Vodovod včetně zdroje pochází z roku 1935, poslední rekonstrukce přívodního řadu byla provedena
v r.1975. Rozvody od vodojemu jsou původní a nejsou od nich zachovány záznamy.
Podle vyjádření obce je vodní zdroj nedostatečný, je funkční pouze od listopadu do dubna – května, pak vysychá a
obec zásobuje obyvatele dováženou pitnou vodou v cisternách z Tachova.
Zbytek obyvatel je zásoben pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je také nedostatečné,
kvalita vody je špatná, vyšší obsah železa a bakterií.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Obora.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr na rozšíření vodovodní sítě včetně posílení zdroje, nemá ale dostatek finančních zdrojů.
Investiční náklad 3 mil. Kč. Akce je jednou z priorit PRVKPK realizace zároveň s akcí skupinového projektu.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Tachov 8 km
Užitkovou vodou – nádrž Lučina

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
Obora (karta obce: CZ032_0492_01)
Obec je bez dešťové i splaškové kanalizace a bez ČOV. Odpady jsou řešeny zčásti septiky (10ks) s volným
vypouštěním do terénu. a zčásti jímkami na vyvážení (32 ks) V r. 2001 byl schválen územní plán obce, který řeší
vybudování splaškové kanalizace a způsob čištění.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Zajištění odkanalizování obce Obora včetně osady Dolní Výšina a osady Horní Výšina (obec Halže) je navrženo
pomocí tlakové kanalizace do centrální ČOV Halže. Jedná se o potrubí PE 75 mm, délka 4 081 m; PE 63 mm, délka
574 m a PE 50 mm, délka 2 426 m. Součástí stavby je také čerpací stanice odpadních vod ČSOV Dolní Výšina.
Stávající ČOV Halže má dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod z výše uvedených lokalit. Její kapacita
odpovídá výhledovému počtu 1 300 EO. Je určena k čištění odpadních vod sídel Halže, Branka, Obora, Horní a Dolní
Výšina.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
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