
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Bučí (karta obce: CZ032_0233_01)

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 obe ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- rozbor pitné vody ze dne 16.6.2000.
- dokumentace pro územní řízení Kanalizace Bučí z 09/2003

Obec Bučí je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlastníkem vodovodu je 
obec Bučí. Zdrojem je vrt, z kterého je voda čerpána ponorným čerpadlem Q = 2 l/s a dopravována do objektu ÚV. Z 
vodojemu je upravená voda nasávána podávacím čerpadlem do ATS. Celková délka vodovodní sítě je 2,789 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Způsob zásobování pitou vodou se do budoucna nebude měnit.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Třemošné 10 km, z Dolní Bělé 3 km 
Užitkovou vodou – studny, nádrž v obci, potok Bělá, Krašovický rybník 1,5 km 
V případě požáru bude možné využít navrhovaného vodovodu resp. hydrantů pro požární zásah

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Bučí má vybudovanou novou kanalizaci pro veřejnou potřebu v celkové délce 3,264 km. Provedena je z PP-
UR2 v profilech 250 a 300 mm. Odpadní vody jsou odváděny přes kanalizační systém obce Krašovice na ČOV 
Trnová.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Bučí (414–451 m n.m.) se nachází 16 km severoseverozápadně od Plzně a 10 km severozápadně od 
Třemošné. Správní území tvoří 1 katastrální území. Obec se rozkládá na mírném svahu směrem k jihozápadu, je 
obklopena loukami a zemědělskými pozemky. Na její jižní straně se nachází zemědělský podnik. Zástavbu tvoří 
starší rodinné domy, bytové domy a bývalé zemědělské usedlosti. 
V obci je v současné době 137 trvale bydlících obyvatel. Výhledově se neuvažuje s rozvojem. Do roku 2015 se 
předpokládá minimální nárůst na 140 obyvatel. V obci nejsou žádné pracovní příležitosti, lidé dojíždějí za prací do 
Plzně a Kaznějova. 
Obcí protéká potok Bělá, který je recipientem. 
Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti nebo národním parku.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0233.01

Název obce: Bučí

Kód obce (IČOB): 01514 (558699)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32083

Název OPOU2: Třemošná

BučíNázev 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)

BučíCZ032.3407.3208.0233.01 01514 558699
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Způsob odkanalizování se do budoucna nebude měnit.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

12.1.2012 Aktualizace 2011

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