
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Hradiště (karta obce: CZ032_0030_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je provozovaný firmou Praves 
s.r.o.
Zdrojem je vrt HV 1 s průměrnou kapacitou 0,7 l/s. Čerpadlo má výkon 0,6 l/s a jeho dopravní výška je 80 m. 
Vodojem je zemní jednokomorový 1 x 50 m3 (469,90 – 464,30 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Při 
poruše čerpadla je zásoba vody ve vodojemu na cca 2 dny.
Přívodní řady jsou z rPE DN 50 délky 0,49 km a z PVC 110 délky 0,639 km. Rozvodná vodovodní síť je z PVC DN 90 
a 110 délky 0,856 resp. 0,934 km. Přípojek je 77 kusů délky 0,333 km. Tlak vody v rozvodech 0,055 – 0,04 MPa.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Hradiště systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. 

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 12km
Užitkovou vodou – Hradišťský potok, požární nádrž cca 5 000 m3

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Hradiště má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění 
v septicích, napojeno 75 % obyvatel obce. 
Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 2,2 km. Vybudována je převážně z betonových 
netěsněných trub DN 400 až DN 600, je mělce uložená, svým provedením nevyhovující současným normám. V části 
Brandýs přivádí do obce extravilánové vody, takže dochází k zanášení splaveninami. Odpadní vody jsou touto 
kanalizací odváděny čtyřmi výustěmi buď přímo, nebo přes bezejmennou vodoteč, do Hradištského potoka. Odpadní 
vody od 15 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na čistírnu odpadních vod v 
Domažlicích. Nová obytná zóna (14 stavebních parcel) má vybudovanou oddělenou kanalizaci. Cca 10 % obyvatel 
převážně v nových RD má  DČOV. Jednotná kanalizace odvádí cca 90 % dešťových vod do vodotečí. Zbývající 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hradiště (415 - 434 m n.m.) se nachází 8 km východně od Domažlic. Převažuje starší obyvatelstvo, zástavba je 
též staršího původu. V obci žije 200 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Hradišťský potok. Obec Hradiště se 
nenachází v chráněné krajinné oblasti.

B.1          ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0030.01

Název obce: Hradiště

Kód obce (IČOB): 04745 (566179)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

HradištěNázev části obce (ZSJ):

Název části obce:Kód části obce PRVK:
Kód části 

obce PRVK:
IČOB obce 
obce ÚIR:

A.1          Značení dotčených částí obce (ZSJ)

HradištěCZ032.3401.3202.0030.01 04745 566179
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dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování přistoupila obec k vybudování nové splaškové kanalizace a 
centrální ČOV s vypouštěním do Hradišťského potoka. Touto změnou obec vyřeší cca 95 % obyvatel. 
Dešťové vody budou odváděny stávající kanalizací.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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