Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Radonice (karta obce: CZ032_0046_03)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:

Radonice

Kód obce (IČOB):

CZ032.3401.3202.0046.03
Milavče
09450 (553948)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32021

Název OPOU2:

Domažlice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0046.03

Název části obce:
Radonice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

13825

553948

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Radonice (392 - 408 m n.m.) je administrativní částí obce Milavče. Nalézá se 2 km jihovýchodně od
Milavče a 3 km východně od Domažlic. Žije zde 145 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se nová výstavba obytných
objektů a mírný nárůst obyvatel.
Recipientem je řeka Zubřina. Místní část Radonice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY
- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z r. 2011
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Radonice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Místní část je připojena na
skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Jako akumulace slouží ČS Milavče 200 m3 (432,00 m n.m.), ze
které je obec zásobena gravitačně přes síť obce Milavče. Přívodní řad je z PVC DN 160 délky 1,095 km. Rozvodná
vodovodní síť je z PVC DN 90 délky 0,154 km a z PVC DN 110 délky 0,963 km. Přípojek je 57 kusů celkové délky
0,811 km.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování místní části Radonice pitnou vodou ze skupinového vodovodu
Nýrsko - Domažlice - Holýšov.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 3 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Radonice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po
předčištění v septicích, napojeno 47 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce Milavče, má celkovou
délku 0,89 km. Vybudována je v různých časových obdobích, převážně z betonových trub DN 400 a DN 600, před
vyústěním do vodoteče potrubí přechází do otevřeného příkopu. Je nedostatečně těsněná a svým provedením
nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou dvěma výustěmi zaústěny do Zubřiny.
Od cca 31 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny, po předčištění v septicích, přímo do vodoteče, nebo vsakovány
pomocí drénů. Odpadní vody od cca 22 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV
Domažlice. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.01.2019
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování obec rozhodla o vybudování splaškové kanalizace a
centrální mechanicko - biologické ČOV pro 160 EO. Vyústění z ČOV bude do vodního toku Zubřina.
Splašková kanalizace se uvažuje jako gravitační DN 250 v celkové délce cca 1,59 km, z důvodu špatné morfologii
terénu bude nutné vybudovat čerpací stanici s délkou výtlaku 0,195 km.
Po dokončení stavby ČOV a splaškové kanalizace bude stávající kanalizace využívána jako dešťová.
Z důvodu velkých investičních nákladů a morfologii terénu bude místní část „Na Ovčíně“, vyřešena osazením
domovních ČOV, případně septiků s fitrem a jímek.

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.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.01.2019
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