Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Dolní Hradiště (karta obce: CZ032_0167_01)

A. NÁZEV OBCE
Dolní Hradiště

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

CZ032.3407.3206.0167.01
Dolní Hradiště
02914 (558800)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3206 (3206)
Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32061

Název OPOU2:

Kralovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3206.0167.01

Název části obce:
Dolní Hradiště

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

02914

558800

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dolní Hradiště (302 - 355 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 8 km jižně od města Kralovice. Jedná se o
rekreační oblast, zástavbu tvoří rodinné domy a rekreační objekty, převážně chaty okolo řeky Střely. V obci je 42
trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá stejný počet 42 obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé
převážně dojíždí. Výhledově se nepočítá s rozvojem obce.
Recipientem je řeka Střela. Dolní Hradiště se nenachází v chráněné přírodní krajinně.

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 provozovatele - VODÁRNA PLZEŇ a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Dolní Hradiště je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. Provozovatelem je
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Podzemní voda je jímána severozápadně od obce, a to 2 jímacími zářezy. Obě větve zářezů
jsou svedeny do odkyselovací pramenní jímky. Zdroje pitné vody pro úpravnu vody tvoří studna a vrt. Úpravna vody
s APN filtrem je postavena v prameništi vodních zdrojů. Upravená voda z úpravny vody je svedena do odkyselovací
pramenní jímky a dále pak do čerpací stanice. Z čerpací stanice je voda čerpána do přerušovacího vodojemu u
Kočína (5 m3) a dále natéká samospádem do vodojemu Dolní Hradiště o kapacitě 50 m3 (427,0/423,0 m n.m.).
Přívodní řady jsou z PVC 90, 110 v celkové délce 2,3 km. Rozvodné řady jsou z LT DN 80, 60 v celkové délce 1,06
km. Kvalita vody na základě odebraných kontrolních vzorků nevyhověla předepsaným limitům vyhlášky v 90% v roce
2002.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k počtu nevyhovujících kontrolních vzorků a vysoké zranitelnosti podpovrchového zdroje (zářezů),
k omezeným možnostem funkce odkyselovací stanice a k celkovému stavebnímu stavu objektu i technologie
navrhujeme výstavbu nové dvoustupňové úpravny vody v roce 2007.
Dále navrhujeme výměnu stávajícího potrubí LT DN 60 a DN 80 v délce 1,06 km za nové potrubí z PVC v roce 2013.

D.3

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

Pitnou vodou – balená voda z obce Kozojedy, 6 km
Užitkovou vodou – z řeky Střely

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci je částečně vybudovaná dešťová kanalizace z betonových trub neurčených profilů. Odpadní vody trvale
bydlících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky
využívané pozemky.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Programu
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen
až po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :
Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní
ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).
Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro obec).

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

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