Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Mariánský Týnec (karta obce: CZ032_0181_04)

A. NÁZEV OBCE
Mariánský Týnec

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

CZ032.3407.3206.0181.04
Kralovice
07264 (559075)

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:
CZ032.3407.3206.0181.04

Název části obce:
Mariánský Týnec

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

30235

559075

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Mariánský Týnec (452 – 472 m n.m.) je administrativní částí Kralovic, která na ně navazuje 500 m západně za
železniční tratí. Zástavbu obce tvoří rodinné domy a bývalé zemědělské usedlosti. Na jihozápadní straně se nachází
rozsáhlý barokní komplex. Katastrální území má společné s Kralovicemi.
Strukturu obyvatelstva tvoří občané všech věkových kategorií. V části je 17 trvale bydlících obyvatel, do roku 2015 se
předpokládá nárůst na 35 obyvatel. Pracovní příležitostí jsou v Kralovicích a dále dojíždění za prací směr Plzeň.
Recipientem je Kralovický potok. Město se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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
- jednání a podklady z OŽP MěÚ Kralovice
- informace od provozovatele - VODÁRNA PLZEŇ a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do části je zaveden vodovod pro veřejnou potřebu z Kralovic, který zásobuje všechny obyvatele. Vlastníkem
vodovodu je Vodárenská a kanalizační a.s. a provozovatelem VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Obyvatele jsou současně zásobeni z domovních studní, v nichž je kvalita i kvantita vody vyhovující. Na katastru obce
se nenachází žádná obecní studna.
Zdrojem požární vody je Týnecký rybník a Kralovický potok.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3

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

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – studny, Týnecký rybník, Kralovický potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V části Mariánský Týnec není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťové vody jsou odváděny systémem
příkopů, struh a příkopů do Kralovického potoka. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních bezodtokových
jímkách s odvozem na ČOV Kralovice.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odkanalizování a čištění odpadních vod se nebude měnit ani v budoucnu.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
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AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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