Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Staré Sedliště (karta obce: CZ032_0496_01)

A. NÁZEV OBCE
Staré Sedliště

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

CZ032.3410.3215.0496.01
Staré Sedliště
15466 (561185)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32151

Název OPOU2:

Bor

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0496.01

Název části obce:
Staré Sedliště

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

15466

561185

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Staré sedliště (512 m.n.m.) se nachází 8 km jihovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského
charakteru. Žije zde 672 trvale žijících obyvatel, předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva.
Recipientem je Sedlišťský potok. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 643 obyvatel.
Obec Staré Sedliště je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá a sice z jeho
borské větve. Rozvodná síť po obci je větvena ze zásobovacího řadu Js 150, který je částí přivaděče Staré Sedliště –
Tisová. Řad je napojen na skupinový vodovod Tachov – Bor na okraji obce Nová Úšava.
Před obcí je na zásobovacím řadu vodoměrná šachta pro distriktní měření. Z tohoto řadu odbočuje 7 odbočných
větví, z nichž některé se dále větví, případně jsou zokruhovány.
Z veřejného rozvodu v obci Staré Sedliště odebírá pitnou vodu 643 obyvatel.
Rozvodné vodovodní sítě:
DN 80 2,682 km
DN 150 1,537 km
Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec nepřipravuje žádné investice do vodovodních rozvodů.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny 8 km Tachov
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stoková síť v obci Staré Sedliště je jednotná v celkové délce 3,8 km. Pod obcí severně od části Úšava za
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
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Sedlišťským potokem byla postavena ČOV s oxidačními příkopy. Na ČOV je v současné době napojena převážná
část obce. S ČOV byl postaven hlavní kanalizační sběrač, který prochází prakticky celou obcí a jsou na něj napojeny
téměř všechny sítě. Je zde však i síť, kterou není možné v současné době odkanalizovat do ČOV a vody jsou
vypouštěné do recipientu výustěmi C, D a E. Recipientem je Sedlišťský potok.
Vlastníkem kanalizační sítě a ČOV je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr na odkanalizování západní části obce, včetně části zvané „Nová Úšava“ splaškovou
tlakovou kanalizací v celkové délce cca 1,4 km.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.01.2019

Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

17.03.2010

Aktualizace 2009

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.01.2019
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