Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Jemnice (karta obce: CZ032_0501_03)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:

Jemnice

Kód obce (IČOB):

CZ032.3410.3215.0501.03
Tisová
16722 (541621)

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:
CZ032.3410.3215.0501.03

Název části obce:
Jemnice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

16720

541621

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Jemnice (470 m n.m.) se nachází 9 km jihovýchodně od města Tachova, v oblasti převážně
zemědělského charakteru. V Jemnici je 36 trvale žijících obyvatel a 22 rekreantů.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 36 trvale žijících obyvatel.
Recipientem je rybník s odtokem do potoka Tisovka. Jemnice se nenachází v chráněné krajinné oblasti. V blízkosti je
přírodní rezervace Tisovské rybníky.

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

V místní části Jemnice je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 58 obyvatel vč. rekreantů.
Vodovod je z ocelových trub DN 40 a 25 mm dl. 0,585 km. Počet přípojek 22. Součástí vodovodu je jedna ČS.
Vlastníkem vodovodu je obec Tisová, provozovatelem je VaK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro nové vodovodní rozvody a vybudování vodovodního přivaděče z Tisové. Jedná se o
napojení na skupinový vodovod Tachov. Navrženo je vybudování vodovodního potrubí PE 63 mm délky cca 2 555 m,
které bude v Tisové napojeno na stávající vodovodní řad PE 90 mm a v Jemnici bude přivaděč napojen na
navrhovaný vodovodní rozvod. Stávající nevyhovující zdroj pitné vody bude odstaven z provozu.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Damnov 5 km,
Užitkovou vodou – místní rybník

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jemnice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, do které odvádí odpadní vody 47% obyvatel. Odpadní vody
z jednotné kanalizace jsou zachycovány ve tříkomorovém septiku, odkud jdou přepadem do rybníka.
Zbytek obyvatel (53%), včetně rekreantů, zachycuje odpadní vody v žumpách, které vyváží na ČOV Tachov.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr vybudování čerpací stanice odpadních vod, do níž bude napojena stávající kanalizační
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 13.02.2018

Stránka 1 z 2

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Jemnice (karta obce: CZ032_0501_03)
stoka z osady Jemnice. Z ČSOV je navržen kanalizační výtlak do Tisové v souběhu s navrhovaným vodovodním
přivaděčem. Kanalizační výtlak bude zaústěn do revizní šachty na stávající kanalizační stoce přivádějící odpadní vody
z obce do obecní ČOV.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

13.02.2018

Aktualizace 2017

30.11.2004

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