
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Háje (karta obce: CZ032_0324_02)

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 z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

Obec Háje zásobují pitnou vodou domovní studny 100 % trvale žijících obyvatel v obci i 100 % rekreantů.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

S vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu se v současné době neuvažuje.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 7 km
Užitkovou vodou – Lukavický potok a místní rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Místní část Háje má dešťovou kanalizaci, využívanou jako jednotná, (r.1999) z betonových trub DN 400, v délce 500 
m a je do ní po předčištění v  septicích vypouštěna část odpadních vod.(20%) Kanalizace je ukončena 1 výustí do 
Lukavického potoka. Současný stav neodpovídá ČSN, předčištění vod je nedostatečné. Značná část obyvatel je 
napojena do bezodtokových jímek (80 %). Odpadní vody jsou vyváženy na pole. 
Část obce nemá dešťovou kanalizaci vůbec, vody jsou odváděny příkopy, strouhami a propustky. Místní část Háje 
považuje současný stav kanalizace za dobrý.
Místní část Háje se snaží výhledově řešit stav v kanalizace, zatím má zpracován záměr stavby, ovšem vzhledem 
k nedostatku finančních prostředků se nepředpokládá v blízké budoucnosti její realizace.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Řenče.

Profil materiál délka v km
400 beton 0,500

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Háje se nachází 7 km severovýchodně od města Přeštice, v nadmořské výšce 475 m n.m. Je zde 89 
trvale bydlících obyvatel. Je oblíbeným rekreačním místem. V obci je 29 trvale obydlených domů a 6 domů 
využívaných k rekreaci. 
Z původního objektu kravína je v současné době vybudováno zimoviště pro cca 100 ks hovězího dobytka. 
Recipientem je Hájský potok. Nenalézá se v žádném ochranném pásmu. Jako zdroj požární vody slouží místní 
rybník.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0324.02

Název obce: Řenče

Kód obce (IČOB): 14510 (558303)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

HájeNázev 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)

HájeCZ032.3405.3210.0324.02 18437 558303
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Obec má zpracovanou studii proveditelnosti odkanalizování, je uvažováno se zřízením veřejné kanalizační sítě s 
napojením na novou mechanicko - biologickou ČOV (80 EO).

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

23.06.2020 Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

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