
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Mostiště (karta obce: CZ032_0341_03)

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 provozovate

   V místní části Mostiště není rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních 
studní. 

   Množství vody ve studních v místní části je dostatečné pouze v části místní části a voda není kvalitní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Včásti Mostiště se připravuje zadání projektové dokumentace pro výstavbu vodovodních řadů po obci s tím,že 
realizace výstavby těchto řadů by započala po roce 2010.
Celková délka vodovodních řadů činí 1,1 km a bude zásobena z nově vybudovaného zdroje podzemní vody v lokalitě 
obce, součástí  vodovodu je výstavba objektu úpravny vody s vodojemem 10 m3.

Vodovodní řad bude zásobovat 100 % obyvatel obce včetně osob s časově omezeným pobytem.
Vlastníkem  bude obec Hlohovice. Provozovatel bude vybrán výběrovým řízením.

Profil   materiál   délka v km
110    PVC         0,2
90      PVC         0,8

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Radnice 4 km
Užitkovou vodou - Hlohovický potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

   Místní část Mostiště se nachází 4 km severně od města Radnice, v nadmořské výšce 480 m.n.m., v oblasti 
zemědělského a lesního hospodářství, spadá do mikroregionu obce Hlohovice. 
   V místní části je 41 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 45 trvale bydlících 
obyvatel. V místní části je 30 % obytných domů využíváno k rekreaci. 
   Recipientem je Hlohovský potok. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0341.03

Název obce: Hlohovice

Kód obce (IČOB): 03944 (559806)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32111

Název OPOU2: Radnice

MostištěNázev 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)

MostištěCZ032.3408.3211.0341.03 03946 559806
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Mostiště (karta obce: CZ032_0341_03)

Obec má npvě vybudovanou oddílou kanalizaci a ČOV (od roku 2013). Většina obyvatel je na novou kanalizace 
přepojena, zbývající obyvatelé dokládají na OÚ potvrzení o zpracování kalu z jímky. Kapavita ČOV AS VARIOCOMP 
je 3,5 m3/d.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   V částii Mostiště se v roce 2009 připravuje zadání projektové dokumentace pro výstavbu kanalizačních řadů po 
obci s tím,že realizace výstavby těchto řadů by započala v roce 2010-11.
Kanalizační řad bude odvádět  odpadní vody od 100 % obyvatel obce včetně osob s časově omezeným pobytem.

Celková délka kanalizačních řadů činí 0,84 km a bude zaústěna do objektu ČOV v loka- litě obce, jež je také 
součástí  výstavby kanalizačních řadů.    

Vlastníkem  bude obec Hlohovice. Provozovatel bude vybrán výběrovým řízením.

Profil  materiál   délka v km
300   PVC         0,84

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

16.3.2010 Aktualizace 2009

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