NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hněvnice (karta obce: CZ032_0240_01_N)

A. NÁZEV OBCE
Hněvnice

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

CZ032.3407.3208.0240.01
Hněvnice
03869 (530221)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3208 (3208)
Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32082

Název OPOU2:

Nýřany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3208.0240.01

Název části obce:
Hněvnice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

03869

530221

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Hněvnice (411–443 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 20 km západně od města Plzně. Obec je ve
střední části v rovinatém terénu, který dále prudčeji stoupá směrem na sever a severovýchod. Středem obce protéká
Hněvnický potok. Obec obklopují louky a zemědělské pozemky. 500 m od jižního cípu obce prochází významná
dálniční komunikace D5 Plzeň – Rozvadov. Zástavbu obce tvoří bývalé zemědělské usedlosti, rodinné domy a
chalupy.
V obci je 94 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá v obci mírný nárůst na 100 obyvatel. Věková
struktura obyvatelstva se pohybuje okolo středních let. Obyvatelé obce musejí za prací dojíždět do Plzně a Nýřan.
Výhledově do roku 2015 se s nárůstem obce nepočítá.
Recipientem je Hněvnický potok.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Hněvnice není vybudována veřejná vodovodní siť. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních
studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je nevyhovující z hlediska zvýšené
koncentrace dusičnanů a železa. Na katastru obce u kravína se nachází nevyužívaný vrt o dostatečné vydatnosti pro
celou obec. V obci se nachází dvě obecní studny. K zásobení požární vodou slouží rybník na návsi a menší rybník
směrem na Sulislav.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má vypracovanou variantní studii zásobování pitnou vodou (2020), která uvažuje s využitím stávající vrtané
studny v severní části obce, výstavbu vodojemu a následný rozvod vodovodních rozvodů po obci.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Heřmanovy Hutě, 2 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z rybníka na návsi

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hněvnice má vybudovanou dešťovou kanalizační síť, provozovanou obcí. Kanalizace byla vybudována
z betonových trub DN 400 mm v celkové délce 0,7 km. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách,
odkud se vyvážejí na ČOV do 3 km vzdálené Heřmanovy Hutě. V obci jsou dále vybudované mikročistírny s odtokem
do povrchových vod.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 17.08.2021
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má vypracovanou variantní studii odkanalizování (2020), která uvažuje s vybudováním oddílné splaškové
kanalizace pro odvod odpadních vod z obce a s centrální aktivační ČOV v jižní části obce. ČOV bude vybavena
zařízením pro srážení fosforu. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Hněvnického potoka.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.08.2021

Aktualizace 2021 - změna návrhu vodovodu a kanalizace

30.11.2004

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