Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Drahotín (karta obce: CZ032_0026_01)

A. NÁZEV OBCE
Drahotín

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

CZ032.3401.3202.0026.01
Drahotín
03188 (553573)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32023

Název OPOU2:

Poběžovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0026.01

Název části obce:
Drahotín

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

03188

553573

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Drahotín (464 - 506 m n.m.) se nachází 4 km severozápadně od Poběžovic a 15 km severozápadně od
Domažlic. V obci je 199 trvale bydlících obyvatel. Uvažuje se s výstavbou rodinných domků, předpokládá se nárůst
na 230 obyvatel.
Recipientem je bezejmenný potok. Obec se nalézá v Přírodní rezervaci „Drahotínský les“. V katastrálním území obce
Díly se plánuje v průběhu roku 2004 vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český les.

C. PODKLADY
- prohlášení 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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Drahotín je zásobena pitnou vodou pro veřejnou potřebu ze 80%. Provozovatelem je Pavel Žáček
vodohospodář. Zbylých 20% obyvatel používá ke svému zásobení soukromé studny. Zdrojem veřejného vodovodu je
kopaná studna, ze které se čerpá do sítě v obci. Současný zdroj je v havarijním stavu. Vodovod je dlouhý 2km,
rozměr vodovodního potrubí je od DN63 do DN90.
Obec Drahotín dokončila stavbu vodovodu v rozsahu II. Etapy v roce 2016, ta zahrnovala stavbu nového vrtu a
vodojemu o provozním objemu 2 x 15 m3.
Vodojem s vrtem není pro obec využitý z důvodu velkého obsahu železa a manganu. Z vyhodnocení laboratorních
rozborů podzemní vody vyplynulo, že je nutno odebíranou podzemní vodu před napouštěním do akumulačního
prostoru vodojemu technologicky upravit snížením koncentrace limitujících prvků.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se do budoucna nebude měnit.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 15 km
Užitkovou vodou – domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Drahotín má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno 33 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 0,15 km.
Vybudována je z trub železobetonových DN 1000. Svým provedením nevyhovuje současným normám. Odpadní vody
jsou touto kanalizací odváděny přes místní vodoteč do Slatinského potoka. Od 45 % obyvatel jsou odpadní vody, po
předčištění v septicích, vyústěny přímo do místní vodoteče. Od 22 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány
v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Převážná část dešťových vod je odváděna systémem
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příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Jednotná kanalizace odvádí malé množství dešťových vod.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Navržena je splašková kanalizace s aktivační čistírnou odpadních vod. Stávající úseky kanalizace ze 70. let budou
vyčištěny a podle potřeby opraveny. Na ně naváží nové úseky splaškových stok.
Konkrétní řešení bude předmětem navazující projektové dokumentace. Stoková síť s přípojkami bude zaústěna do
aktivační čistírny odpadních vod o kapacitě cca 250 ekvivalentních obyvatel.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

13.02.2018

Aktualizace 2017

16.03.2016

Aktualizace 2014

30.11.2004

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