Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kunějovice (karta obce: CZ032_0250_01)

A. NÁZEV OBCE
Kunějovice

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

CZ032.3407.3208.0250.01
Kunějovice
07719 (559121)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3208 (3208)
Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32084

Název OPOU2:

Všeruby

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3208.0250.01

Název části obce:
Kunějovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

07719

559121

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kunějovice (472-516 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 2 km severně od Všerub a 17 km
severozápadně od města Plzně. Obec leží ve zvlněné poměrně hustě osídlené části okresu Plzeň – sever. V obci
hospodaří soukromý zemědělský podnik p.Löwy. Zástavbu tvoří zemědělské usedlosti a rodinné domy, je zde
prodejna smíšeného zboží a hostinec.
V obci je 164 trvale bydlících obyvatel, Výhledově se zde počítá s výstavbou cca 16 RD.
Severně nad obcí se nachází rybník s chatovou zástavbou.
Recipientem je Nekmířský potok.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel ze statistiky OÚ Kunějovice k 1.1.2019

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Kunějovice není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou
z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody ve studních není
známa.V obci se nachází 3 obecní studny, z nichž 2 jsou využívány jako zdroj pitné vody. V obci je také požární
nádrž.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucím období navrhujeme sledovat kvalitu pitné vody v domovních studních, v případě zjištění nevyhovující
kvality v domovních studních se nabízí možnost napojení obce na vodovod Agroservisu Slatina, vzdáleném 1 km
západně od obce. Vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu by si vyžádalo položení potrubí PVC DN 80 délky 1,5
km.
Termín realizace v roce 2011.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Všerub, 2 km
Užitkovou vodou – požární nádrž, domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Kunějovice má vybudovanou dešťovou kanalizační síť, provozovanou obcí. Kanalizace byla vybudována
z betonových trub DN 600 v celkové délce 0,9 km. Obec využívá k odvedení dešťových vod též systémů příkopů,
struh a propustků.
Splaškové vody od obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci je plánována výstavba oddílné splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro 200 EO.
Kanalizace bude provedena převážně jako gravitační splašková a z části jako tlaková. Splašková kanalizace bude
provedena v celkové délce cca 2,2 km, gravitační z trub plastových DN 250 a tlaková z trub plastových DN 40.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.06.2020

Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004

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