Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Mrtník (karta obce: CZ032_0186_01)

A. NÁZEV OBCE
Mrtník

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

CZ032.3407.3206.0186.01
Mrtník
10016 (559245)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3206 (3206)
Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32063

Název OPOU2:

Plasy

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3206.0186.01

Název části obce:
Mrtník

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10016

559245

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Mrtník (450–470 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 17 km severoseverozápadně od Plzně a 7 km
západojihozápadně od Plas. Rozkládá na středně prudkém svahu směrem k jihu, středem protéká bezejmenná
vodoteč. Je obklopena loukami a zemědělskými pozemky. Na její jižní straně se nachází zemědělský podnik.
Zástavbu tvoří převážně rodinné domy. Výhledově do roku 2015 obec počítá s výstavbou nových 6 rodinných domů.
V obci je 328 trvale bydlících obyvatel,. Věkovou strukturu tvoří občané všech věkových kategorií. V obci je jen málo
pracovních příležitostí v zemědělství.
Recipientem je bezejmenná vodoteč vlévající se jižně do říčky Bělá.
Z chráněných území na katastr zasahuje Manětínský přírodní park.

C. PODKLADY
- statistika MV
- dokumentace skutečného provedení kanalizace a vodovod
- urbanistická studie – Ing. Arch. Hanzlík 9/2000
- rozhodnutí OŽP/5515/16 STUR a OŽP/21733/16 MACH

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Mrtník je vybudován vodovod v délce 3,5 km pro veřejnou potřebu, který je součástí vodohospodářské
infrastruktury Bělské skupiny. Vodovod je zásoben ze dvou vrtů MR1 a MR 2, je vybudován zkušební vrt „Brabcova.
Součástí vodovodu je úpravna vody a vodojem 150 m3.
Jako zdroj požární vody slouží nádrž na návsi.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování vodou se nebude měnit.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Dolní Bělé, 3 km
Užitkovou vodou – studny, nádrž, bezejmenná vodoteč

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Součástí vodohospodářské infrastruktury Bělské skupiny je splašková kanalizace, ta je v obci vedena gravitačně
stokami PVC DN 300 v celkové délce 4,1 km a výtlačnými řady z PVC DN 100 délky 13 km a z PVC DN 80 délky 0,2
km. Čerpací stanice odpadních vod ČS M2 – 2,0 l/s odvádí odpadní vody z podružných stok do hlavní stoky, která je
zakončena hlavní čerpací stanicí ČS M1 – 5,0 l/s, ze které jsou vody přečerpávány výtlakem do stokové sítě obce
Loza a dále na ČOV Loza.
Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
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Dešťové vody jsou z poloviny odváděny dešťovou kanalizací a zbytek systémem příkopů, struh a propustků do
bezejmenné vodoteče.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odkanalizování se nebude měnit.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

22.07.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004

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