NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Radkovice (karta obce: CZ032_0322_01_N)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):

Radkovice

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

CZ032.3405.3210.0322.01
Radkovice
13595 (540421)

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:
CZ032.3405.3210.0322.01

Název části obce:
Radkovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

13595

540421

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Radkovice se nachází 6 km jihovýchodně od města Přeštice, v nadmořské výšce 395 m n.m. V obci je 91 trvale
bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 82 trvale bydlících obyvatel. Obec je leží při potoce
v rovinaté krajině. Obec je oblíbeným rekreačním místem..V současné době je obec Radkovice zapojena
v Mikroregionu Přešticko. V obci je 50 trvale obydlených domů, 14 chat a chalup je využíváno k rekreaci. Stávající
průmysl v obci představuje firma „Kovovýroba Novotný“,zaměstnává 5 pracovníků.Produkuje pouze komunální
odpad,průmyslové odpadní vody nejsou.V budoucnu obec nepočítá s nárůstem průmyslu v obci. Recipientem je Zlatý
potok. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu.
Jako zdroj požární vody slouží 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 provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Radkovice zásobují pitnou vodou domovní studny 100% trvale žijících obyvatel v obci i 100% rekreantů.
Množství vody je dostatečné a kvalita vody je hodnocena jako dobrá..

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Záměr vybudování vodovodu a vlastního zdroje.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 6 km
Užitkovou vodou – Zlatý potok a místní rybník.

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Radkovice má dešťovou kanalizační síť z betonových,kameninových trub DN 600 a 1000, v délce 2000 m a je
ukončena 2 volnými výustmi do Zlatého potoka. Po předčištění v septicích je vyvážen kal od 47 % všech obyvatel na
ČOV Přeštice (6km). 33 % obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek. Odpadní vody jsou vyváženy též na ČOV
Přeštice (6 km),většinou však na pole.
Část obce nemá dešťovou kanalizaci vůbec,vody jsou odváděny příkopy,strouhami a propustky.Obec považuje
současný stav kanalizace za vyhovující. Problémy obce se snaží výhledově řešit studie,ovšem vzhledem
k nedostatku finančních prostředků se nepředpokládá v blízké budoucnosti její realizace.
Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Radkovice.
Profil materiál délka v km
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 22.07.2022
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1000 beton 0,8
600 beton 1,2

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r.
2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče, nebo zasakováním. (Za
domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

22.07.2022

Aktualizace 2022 - změna návrhu vodovodu

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 22.07.2022
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