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1 ÚVOD 
 

Tato zpráva obsahuje podrobný popis vodovodů a kanalizací v jednotlivých městech, 
obcích a jejich administrativních částech. Ke každé obci je rovněž uvedena základní 
charakteristika obce a podmínky pro nouzové zásobování. 

Všechny města, obce a jejich části jsou rozděleny podle obcí s rozšířenou působností 
do 15 dílů – viz následující přehled. 
 
Díl 1 Blovice 
Díl 2 Domažlice 
Díl 3 Horažďovice 
Díl 4 Horšovský Týn 
Díl 5 Klatovy 
Díl 6 Kralovice 
Díl 7 Nepomuk 
Díl 8 Nýřany 
Díl 9 Plzeň 
Díl 10 Přeštice 
Díl 11 Rokycany 
Díl 12 Stod 
Díl 13 Stříbro 
Díl 14 Sušice 
Díl 15 Tachov 

 
V tomto díle jsou popisovány města, obce a jejich části, které spadají do působnosti  

města Plzeň. Sídlem vodoprávního orgánu pro toto území je Magistrát města Plzně. Podrobný 
seznam řešených měst, obcí a jejich administrativních částí je uveden v následující kapitole. 

 
Metodický pokyn pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ 

č.j. 10534/2002-6000 stanovuje strukturu popisu jednotlivých měst, obcí a jejich 
administrativních částí. V následujícím textu uvádíme pro rychlejší orientaci, kde je možné 
jednotlivé informace získat.  
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Jednotlivé informace jsou uvedeny v těchto částech „Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Plzeňského kraje“: 
 

• Název obce nebo jejich administrativní části 
Název města, obce a popisované administrativní části včetně kódového čísla PRVKPK, 
které je definováno v Souhrnné zprávě A.1., je uveden v úvodní hlavičce (modře 
podbarvená plocha) na začátku popisu obce. V případech, kdy došlo ke sloučení několika 
administrativních částí v jeden celek jsou v hlavičce uvedeny všechny administrativní 
části. Pod hlavičkou jsou uvedeny identifikační číslo obce a kód obce. 
 
• Podklady 

Uvedeny jsou vždy podklady vztahující se ke konkrétní obci a její místní části. Obecné 
podklady pro zpracování celého „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“ 
jsou uvedeny v Souhrnné zprávě A.1. 
 
• Charakteristika obce 

Charakteristika obce nebo administrativní části obce je uvedena v jednotlivých popisech 
(kartách obcí).  
Údaje o počtu trvale a dočasně (přechodně) bydlících obyvatel v obci jsou uvedeny 
souhrnně v tabulce I a II. (Tabulky jsou uvedeny v tabulkové části příloha C.1.1.) 
 
• Vodovody – zásobování pitnou vodou 

Údaje o zásobování obcí nebo administrativních částí obcí pitnou vodou jsou uvedeny 
v jednotlivých popisech (kartách obcí). Popis je rozdělen na dvě části znakem ******, 
který odděluje popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření. 
Výpočet potřeby vody je pro jednotlivé administrativní části obcí uveden v tabulkách VII 
a bilance potřeby vody v jednotlivých vodovodech kraje jsou uvedeny v tabulkách VIII. 
V tabulce XI jsou uvedeny technické údaje k vodovodu. 
V tabulce XIII je uveden přehled investičních nákladů řazených v závislosti na 
vymezených realizačních prioritách do jednotlivých let navrhovaného rozvojového období. 
V popisu obcí je k jednotlivým navrženým investicím uveden komentář. (Tabulky jsou 
uvedeny v tabulkové části v přílohách C.1.2., C.1.3., C.1.6., C.1.8) 
 
• Nouzové zásobování  

Nouzové zásobování se dělí na zásobování pitnou a užitkovou vodou a je uvedeno 
v jednotlivých popisech (kartách obcí) 

 
• Odvedení a čištění odpadních vod 

Údaje o odvedení a čištění odpadních vod z obcí nebo z administrativních částí obcí jsou 
uvedeny v jednotlivých popisech (kartách obcí). Popis je rozdělen na dvě části znakem 
******, který odděluje popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření. 
Výpočet produkce odpadních vod je pro jednotlivé administrativní části obcí uveden 
v tabulkách IX a X. 
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V tabulce XII jsou uvedeny technické údaje ke kanalizaci. 
V tabulce XIV je uveden přehled investičních nákladů řazených v závislosti na 
vymezených realizačních prioritách do jednotlivých let navrhovaného rozvojového období. 
V popisu obcí je k jednotlivým navrženým investicím uveden komentář. (Tabulky jsou 
uvedeny v tabulkové části v přílohách C.1.4., C.1.5., C.1.7., C.1.9) 

 
• Ekonomická část 

Metodika výpočtu nákladů na realizaci návrhů rozvoje  je uvedena v samostatné kapitole 
v Souhrnné zprávě A.1..  Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji. 
Algoritmus výpočtu nákladů definovaný v „Metodickém pokynu pro výpočet pořizovací 
ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence 
vodovodů a kanalizací, č.j.20494/2002-6000 byl zapracován do databázového software, 
který používá Hydroprojekt CZ a. s. pro vypracování „Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Plzeňského kraje“.  
Investiční náklady pro vodovody jsou uvedeny v tabulkách XIII a pro kanalizace 
v tabulkách XIV.  
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2 SEZNAM OBCÍ A JEJICH ADMINISTRATIVNÍCH ČÁSTÍ 
 

 

NÁZEV OBCE KÓD PRVKPK ADMINISTRATIVNÍ 
ČÁST STRANA

Dýšina CZ032.3407.3209.0284.01 Dýšina 9-12 
Chrást CZ032.3407.3209.0285.01 Chrást 13-16 

CZ032.3406.3209.0286.01 Chválenice 17-19 
CZ032.3406.3209.0286.02 Chouzovy 20-21 Chválenice 
CZ032.3406.3209.0286.03 Želčany 22-23 

Kyšice CZ032.3407.3209.0287.01 Kyšice 24-26 
Letkov CZ032.3406.3209.0288.01 Letkov 27-29 
Lhůta CZ032.3406.3209.0290.01 Lhůta 30-32 
Losiná CZ032.3406.3209.0291.01 Losiná 33-35 
Mokrouše CZ032.3406.3209.0293.01 Mokrouše 36-37 
Nezbavětice CZ032.3406.3209.0294.01 Nezbavětice 38-39 
Nezvěstice CZ032.3406.3209.0295.01 Nezvěstice 40-42 

CZ032.3406.3209.0296.06 Lhota 43-44 
CZ032.3406.3209.0296.07 Malesice 45-48 Plzeň 
CZ032.3405.3209.0296.08 Vnitřní město-Plzeň 49-70 

Starý Plzenec CZ032.3406.3209.0297.01 Starý Plzenec 71-75 
CZ032.3406.3209.0298.01 Šťáhlavy 76-79 Šťáhlavy 
CZ032.3406.3209.0298.02 Šťáhlavice 80-82 

Štěnovický Borek CZ032.3406.3209.0299.01 Štěnovický Borek 83-85 
Tymákov CZ032.3406.3209.0300.01 Tymákov 86-87 
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3 POPIS OBCÍ A JEJICH ADMINISTRATIVNÍCH ČÁSTÍ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


