
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Ptenín (karta obce: CZ032_0321_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu
- informace od provozovatele a vlastníka
- Variantní studie na odkanalizování obce Ptenín z roku 2017

V obci Ptenín není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Obec má vypracovanou studii vodovodních rozvodů.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – Přeštice 15 km
Užitkovou vodou – Merklínský potok, rybníky

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

   Obec Ptenín má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových a kameninových a PVC trub DN 200 - 600, v 
délce 5 175 m a je do ní  vypouštěna odpadní voda od všech obyvatel. Část  kanalizace je původní, další část 
kanalizace byla postupně nově vybudována. V současné době je odkanalizována celá obec a kanalizace je zaústěna 
do kořenové ČOV.               

Čištění odpadních vod není dosud vyřešeno pouze v odlehlých částech obce Ptenín-Hráz ( 3x RD, 1x víceúčelová 
vodní nádrž ) a Ptenín-mlýn ( 1x RD ). V části Ptenín-Hráz má každá nemovitost jímku na vyvážení a v nemovitosti 
Ptenín – mlýn má vlastník vybudovanou domovní ČOV.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   Obec Ptenín  se nachází 15 km jihozápadně  od města Přeštic, v nadmořské výšce 414 m nad m, v oblasti 
zemědělského a lesního hospodářství. 
   V obci je 188 trvale bydlících obyvatel a 59% trvale obydlených domů. V obci jsou dva bytové domy, kde převážně 
žijí cizí státní příslušníci. Recipientem je „Merklínský potok“. 
Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

B.1          ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0321.01

Název obce: Ptenín

Kód obce (IČOB): 13660 (558265)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

PtenínNázev části obce (ZSJ):

Název části obce:Kód části obce PRVK:
Kód části 

obce PRVK:
IČOB obce 
obce ÚIR:

A.1          Značení dotčených částí obce (ZSJ)

PtenínCZ032.3405.3210.0321.01 13660 558265
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Do budoucna je nutné počítat s obnovou kořenových polí a drobnými opravami kanalizace a ostatního zařízení na 
ČOV.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

16.03.2010 aktualizace 2009

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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