
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Polánka (karta obce: CZ032_0208_05)

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
- informace od provozovate

Polánka zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 90 % obyvatel. Zdrojem vody je studna, odkud je 
obec zásobena gravitačně. Vodovodní síť je vybudována z ocelových pozinkovaných a PE trub, DN 50, o celkové 
délce 0,89 km.

Zbytek obyvatel, 10 %, užívá domovní studny. 

Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů je obec Kasejovice.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec nepřipravuje rozšiřování vodovodní sítě.
 PRVKPK nepředpokládá realizaci pro zbývajících 10% obyvatel v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Kaejovice 4 km
Užitkovou vodou – Kopřivnický potok

.

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

Polánka má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je provedena z betonových trub DN 300 – 400. 
Do jednotné kanalizace po předčištění v septicích vypouští odpadní vody 71 % obyvatel. Jednotná kanalizace je 
vyústěna do Kopřivnického potoka. 

29 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Polánka se nachází 12 km východně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 620 m. n. m, v  oblasti 
převážně zemědělské. Správou spadá pod obec Kasejovice. Výhledově Polánka nepočítá s nárůstem obyvatel. 
V místě je 22 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je Kopřivnický potok. Polánka se nenalézá v žádné chráněné 
krajinné oblasti. V současnosti zde žije 60 obyvatel (odhad PRVKPK – v r. 2015 – 60 obyvatel).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3207.0208.05

Název obce: Kasejovice

Kód obce (IČOB): 06430 (557862)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3207 (3207)

Název ORP3: Nepomuk

Kód OPOU2 ČSÚ: 32071

Název OPOU2: Nepomuk

PolánkaNázev 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)

PolánkaCZ032.3405.3207.0208.05 06431 557862
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Jednotná kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a 
propustků do Kopřivnického potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Kasejovice, celkově je současný stav v obci nevyhovující.

Obec navrhuje vybudování kořenové čistírny odpadních vod pro 60 EO, která bude situována na obecním pozmeku 
východně od obce v těsné blízkosti bezejmenného potoka tekoucího směrem od Polánky a ústícího do 
Kopřivnického potoka. Pro přívod odpadních vod do ČOV bude využita stávající jednotná kanalizace o celkové délce 
1400 m, která bude dle potřeby rekonstruována případně doplněna o nové úseky.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

21.1.2013 Aktualizace 2012

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský 
podnik, s.r.o.
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