Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Únětice (karta obce: CZ032_0015_01)

A. NÁZEV OBCE
Únětice

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

CZ032.3405.3201.0015.01
Únětice
17442 (540528)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3201 (3201)
Blovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32011

Název OPOU2:

Blovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3201.0015.01

Název části obce:
Únětice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

17442

540528

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Únětice se nachází 6 km západně od města Blovic, v nadmořské výšce 470 m n.m., v oblasti zemědělského a
lesního průmyslu. V obci je 20 % obytných budov využíváno k rekreaci. V současnosti zde žije 144 obyvatel.
Výhledově obec počítá s výstavbou deseti až patnácti domků a tím mírným nárůstem obyvatel. Recipientem je
Setecký potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné 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 provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do obce Únětice je přiveden skupinový vodovod Plzeň - St.Plzenec - Blovice. Z tohoto přivaděče je proveden rozvod
po obci. Vlastníkem vodovodu je obec Unětice a provozovatelem Čevak a.s. České Budějovice.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje s výstavbou vodovodu ve zbylé části obce. Je zpracována projektová dokumentace a vlastní realizace
dostavby rozvodů vody se řeší dle finančních možností obce.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 6 km
Užitkovou vodou – Setecký potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Únětice má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Vlastníkem je obec. Odpadní vody z bytových domů jsou
sváděny do DČOV či jímek, asi 50 % do septiků s přepadem do této kanaliace s vyústěním do potoka.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě závěru variantní studie odkanaliování obce je záměr dobudovat zde jednotnou kanalizaci a doplnit ji
jednoduchým čištěním.

AKTUALIZACE - poznámky:
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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