
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kaničky (karta obce: CZ032_0037_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
- 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.

Obec Kaničky není v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají 
ke svému zásobení domovní studny(11 studní a 6 vrtů).
Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích 
obsahu dusičnanů.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Kaničky je do budoucna uvažováno s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. V současné době však nelze 
připojení uskutečnit z důvodu nedostatku finančních prostředků.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – balená voda z Kolovče, 3 km
Užitkovou vodou – požární nádrž

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Kaničky má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Odpadní vody jsou touto 
kanalizací odváděny do potoka Merklínka.
Od roku 2014 je v obci zbudováno 12 ks domovních ČOV (TP 8 EO), tyto ČOV zakoupila obec všem trvale žijícím 
obyvatelům.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Mikroregion „Starý potok“ tj. obce Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice mají zpracovanou projektovou 
dokumentaci odkanalizování těchto obcí spojenou s výstavbou nové čistírny odpadních vod u obce Chocomyšl. V 
současné době však obec Kaničky neuvažuje o realizaci tohoto projektu.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Kaničky (438 - 456 m n.m.) se nachází 20 km východně od Domažlic a 3 km jihovýchodně od Kolovče. Malá 
obec s ubývajícím obyvatelstvem. V obci je 29 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je Starý potok. Obec Kaničky se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0037.01

Název obce: Kaničky

Kód obce (IČOB): 06301 (553778)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

KaničkyNázev 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)

KaničkyCZ032.3401.3202.0037.01 06301 553778
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