Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Staré Sedlo (karta obce: CZ032_0497_01)

A. NÁZEV OBCE
Staré Sedlo

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

CZ032.3410.3215.0497.01
Staré Sedlo
15475 (561193)

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:
CZ032.3410.3215.0497.01

Název části obce:
Staré Sedlo

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

15475

561193

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Staré Sedlo (480 m n.m.) se nachází 26 km jihovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského
charakteru. V obci je 140 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) v obci 140 trvale žijících obyvatel.
Recipientem je potok Úhlavka. Do k.ú. Staré Sedlo zasahuje CHKO 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
- mapové podklady od provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 97 obyvatel.
Zdrojem pitné vody jsou 2 vrty vydatnosti 0,5 a 0,3 l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu 2 x 50 m3, 458,63 /
461,13 m n.m. Z vodojemu je spotřebiště napájeno gravitačně.
Počet přípojek 15
Přívodné řady DN 80 0,197 km DN 50 0,332 km
Rozvodné vodovodní sítě DN 80 0,166 km DN 100 0,975 km
Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má připraven záměr vybudování vodovodního přivaděče s napojením na stávající vodovod v osadě Racov.
Důvodem jsou dlouholeté přetrvávající problémy s kvalitou vody ve stávajícím zdroji Staré Sedlo, kde jsou vysoké
hodnoty v ukazatelích dusičnany, železo a mangan, které se ani po mnoha pokusech nepodařilo ustálit na
hodnotách, které by byly vyhovující. Jedná se o výstavbu vodovodu PE 90 mm délky 4.415,0m. V budoucnu se
předpokládá napojení vodovodu Racov-Staré Sedlo-Darmyšl na skupinový vodovod Tachov-Bor nebo skupinový
vodovod Stříbro-Kladruby.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny Stráž 5 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Staré Sedlo má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Vybudována je z betonových a PVC trub v celkové
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délce 1,3 km. Do jednotné kanalizace s biologickou ČOV (typ KDČB 30, kapacita 420 EO) odvádělo odpadní vody
120 obyvatel z ubytovny a hotelu. Obě zařízení jsou v současné době mimo provoz. Kanalizace má dvě samostatné
části A a B. Část A odvádí odpadní vody z levobřežní části obce, kam jsou napojeny kromě splaškových vod i vody
z odvodnění komunikace a povrchové vody bezejmenné vodoteče plnící požární nádrž. Část B odvádí splaškové a
dešťové vody z pravobřežní části obce. Některé domy ležící v blízkosti potoka Úhlavky nejsou napojeny z důvodu
spádových poměrů na kanalizaci a jsou svedeny přímo do toku.
Technický stav kanalizace je díky velkým spádům a větším průtokům vody uspokojivý, malá hloubka uložení
kanalizace, ale neumožňuje odkanalizování suterénních místností, ani není dodržena doporučená hloubka krytí pod
komunikacemi.
Kanalizační stoky:
Profil materiál délka v km
250 PVC 0,150 km
300 PVC 0,150 km
300 beton 0,700 km
500 beton 0,300 km
Vlastníkem kanalizační sítě a ČOV je obec.
Provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Staré Sedlo má zpracovaný projekt na odkanalizování zbylé části obce (řady cca300m JS 250), realizaci
plánuje podle finančních možností .
PRVKPK předpokládá realizaci odkanalizování zbylé části obce po r.2015.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

21.1.2013

Aktualizace 2012

30.11.2004

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