NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Buková (karta obce: CZ032_0303_01_N)

A. NÁZEV OBCE
Buková

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

CZ032.3405.3210.0303.01
Buková
09316 (546372)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3210 (3210)
Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32101

Název OPOU2:

Přeštice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3210.0303.01

Název části obce:
Buková

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

09316

546372

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Buková se nachází 13 km západně od města Přeštice, v nadmořské výšce 441 m n.m., v zemědělské a lesní
oblasti. V obci trvale žije 197 obyvatel v 63 domech. V r. 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) 197 trvale bydlících
obyvatel. 40 % domů v obci je využíváno k rekreaci. V současné době je obec Buková zapojena v Mikroregionu
Přešticko. Recipientem je Merklínský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.
V obci slouží jako požární zdroj požární nádrž a místní rybník.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Buková, jako majitel, zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % všech obyvatel.
Provozovatel vodovodu je 1. JVS a.s., majitelem je obec Buková. Zdrojem pitné vody jsou vrty.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Zákresy stávající vodovodní sítě doloženy.
Obec má zpracován projekt na odradonování surové vody. Odradonovací věž bude osazena v objektu vodojemu.
Realizace se předpokládá do konce roku 2010.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 13 km
Užitkovou vodou – Merklínský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Buková má vybudovanou dešťovou kanalizaci v délce 1860m z betonových trub DN 300, 400, 500. Přepady ze
septiků je kanalizace zaústěna do příkopů (v období bezdešťových období jsou suché), které vyúsťují do rybníků
Drnovka (1 výusť) a Kacerna (4 výusti). Z rybníka Kacerny (do kterého vtéká přepadem voda z rybníka Drnovka), teče
voda do recipientu – Merklínského potoka.V současné době je u rybníka Kacerna protržená hráz – pozůstatek po
povodních z roku 2002. Do tohoto sytému je napojeno 52 % obyvatel.
Od 48 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Stod (15 km).
Měření odpadních vod se neprovádí, protože v obci je pouze kanalizace „dešťová“.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 19.07.2022

Stránka 1 z 2

NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Buková (karta obce: CZ032_0303_01_N)
Provozovatel i majitel je obec Buková.
Profil materiál délka v km
300 beton 0,600
400 beton 0,600
500 beton 0,600

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě zpracované variantní studie odkanalizování obce odsouhlasilo zastupitelstvo variantu - Mechanickobiologická ČOV, dvě přečerpávací stanice s oddílnou kanalizací - gravitační a tlakovou.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

19.07.2022

Aktualizace 2022 - změna návrhu kanalizace

16.03.2010

aktualizace 2009

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 19.07.2022
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