Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hradčany (karta obce: CZ032_0309_02)

A. NÁZEV OBCE
Hradčany

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

CZ032.3405.3210.0309.02
Chlumčany
05173 (557781)

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:
CZ032.3405.3210.0309.02

Název části obce:
Hradčany

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

05172

557781

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Hradčany se nachází 15 km jižně od města Plzně, 3 km východně od obce Chlumčany, v nadmořské
výšce 400 m n. m., v oblasti převážně zemědělské. V Hradčanech je 116 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se
předpokládá (odhad PRVKPK) 116 trvale bydlících obyvatel. V obci je 25 % budov využíváno k rekreaci. Správou
spadá pod obec Chlumčany.
Recipientem je bezejmenná vodoteč odvádějící vodu do řeky Úhlavy. Místní část Hradčany se nenalézá v žádné
chráněné krajinné oblasti.

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 provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovodní síť místní části Hradčany je připojena přes posilovací čerpací stanici na vodovod obce Chlumčany.
Vlastníkem vodovodu je obec Chlumčany, provozovatelem je a.s. 1.JVS.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Chlumčany 3 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Hradčany má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je provedena z betonových a kameninových
trub DN 200 – 800, o celkové délce 1,75 km. Do jednotné kanalizace je napojeno 99 % obyvatel. Jednotná
kanalizace je napojena do mechanicko – biologické ČOV, která je vyústěna do bezejmenné vodoteče povodí řeky
Úhlavy.
1 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Chlumčany, převážně
na polní a jiné pozemky.
Kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh, propustků do
povodí řeky Úhlavy a do kanalizace.
Vlastníkem kanalizace je obec Chlumčany, provozovatelem je 1.JVS a.s.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2010

Stránka 1 z 2

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hradčany (karta obce: CZ032_0309_02)

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě požadavku vodoprávního úřadu obec připravuje odvedení vyčištěných odpadních vod vypouštěných ze
stávající čistírny odpadních vod vodotěsnou kanalizací do bezejmenného levostranného přítoku Úslavy. Realizace se
předpokládá do konce roku 2010.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
16.3.2010

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2010

Popis:
aktualizace 2009
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