Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Netunice (karta obce: CZ032_0314_01)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:

Netunice

Kód obce (IČOB):

CZ032.3405.3210.0314.01
Netunice
10408 (558117)

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:
CZ032.3405.3210.0314.01

Název části obce:
Netunice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10408

558117

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Netunice leží v mírném údolí v nadmořské výšce 460 m.n.m, 9 km severovýchodně od města Přeštice,na
křižovatce dvou okresních silnic, plzeňsko-blovické a přešticko-rokycanské. V obci je 199 trvale bydlících obyvatel.
Vzhledem k poloze a dobré dosažitelnosti z Plzně jsou Netunice obcí, která je oblíbeným místem pro rekreační
pobyty. Stávající průmysl není v obci žádný a nepočítá se s ním ani v budoucnu.
Recipientem je Nebílovský potok. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Jako zdroj požární vody slouží
požární nádrž.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel z úřadu obce
- informace od provozovatele
- geodetické zaměření kanalizace Geoma (04/2011)

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Netunice využívá jako zdroj pitné vody domovní studny. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části
obce, kvalita vody je hodnocena jako špatná s vyšším obsahem dusičnanů a bakterií.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Netunice má provedený geofyzikální průzkum pro situování hydrogeologického vrtu. Obec vybuduje vlastní
vodní zdroj a bude zřízena úpravna vody, vodojem 2x50m3 a automatická čerpací stanice. Vodovodní řady budou v
délce 2 850 m.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 9 km
Užitkovou vodou – požární nádrž

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Netunice má jednotnou kanalizační síť z betonových a plastových trub DN 300 - 600, v délce 1000 m. Na
kanalizaci je připojeno 174 trvale bydlících obyvatel a 25 obyvatel má jímku na vyvážení. Po předčištění je
vypouštěna odpadní voda volnou výustí do Nebílovského potoka, dále existuje ještě jedna výusť do tzv. “Rokle“.
Kanalizace z betonových trub je z r. 1950, plastová kanalizace je z r. 2009. Obec má povolení k vypouštění
odpadních vod s platností do 31.1.2023,vydané Odborem ŽP MěÚ Přeštice pod č.j. OŽP- HLJ/19583/2013.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Netunice.

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Netunice se na základě vypracované Variantní studie rozhodla pro decentralizované čištění odpadních vod, a
to vybudováním domovních čistíren u trvale obydlených domů a u rekreačních domů vybudování septiků se zemním
pískovým či biologickým filtrem.
Odtok přečištěných splaškových odpadních vod z domovních ČOV a septiků bude do stávající jednotné kanalizace.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.06.2020

Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu

17.01.2019

Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

16.01.2014

Aktualizace 2013

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
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