
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Přívětice (karta obce: CZ032_0374_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 z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

Obec Přívětice zásobuje 98 % trvale bydlících obyvatel i rekreantů pitnou vodou z veřejného vodovodu.
V roce 2015 byl dokončen vodovodní zásobní řad z PE ø110 mm z úpravny vody s vodojemem. Délka zásobního 
řadu ze Sklené Huti do Přívětic je 2,089 km. Zdrojem vody je podzemní vrt vybudovaný v roce 2007. Vydatnost vrtu je 
1,0 l/s a kapacita úpravny vody je také 1,0 l/s. Úpravna vody s vodojemem 50 m3 a první část zásobního řadu, který 
vede přes obec Sklená Huť byly vybudovány v r. 2014. a druhá část zásobního řadu od Sklené Huti do Přívětic byla 
dokončena v r. 2015. Vodovodní řad je v Přívěticích napojen na stávající vodovodní rozvod. Před napojením na 
stávající vodovod je na zásobním řadu redukční šachta pro snížení tlaku vody v potrubí. Napojením na vlastní zdroj 
vody ze Sklené Huti byl stávající vodovodní systém v Přívěticích odpojen od zdroje vody ze Skomelna.Na zásobním 
řadu ze Sklené Huti do Přívětic je ve stničení 0,711 km odbočení vodovodního řadu pro obec Bezděkov. 
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Přívětice.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V období do 2 let se uvažuje s instalací dálkového přenosu dat z úpravny vody a vodojemu. Zejména údaje o stavu 
hladiny a o činnosti čerpadel na úpravně a ve vrtu. V dalším období se kromě běžné údržby a oprav neplánují nové 
investice.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Radnice, 3 km
Užitkovou vodou - Radnický potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Přívětice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových a kameninových trub DN 300 - 
500, v celkové délce 2061 m, do které je po předčištění v septicích a mikročistírnách napojeno 60 % obyvatel. 
Kanalizace je vyvedena 6 volnými výustmi do Radnického potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Přívětice se nachází 3 km jižně od města Radnice, v nadmořské výšce 380 m n.m., v oblasti zemědělského a 
lesního hospodářství. V obci je 29 % domů využíváno pro rekreační účely. Je zde 210 trvale bydlících obyvatel, v r. 
2025 se předpokládá (odhad PRVKPK) 215 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je povodí Radnického potoka. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0374.01

Název obce: Přívětice

Kód obce (IČOB): 13635 (560111)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32111

Název OPOU2: Radnice

PřívěticeNázev 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)

PřívěticeCZ032.3408.3211.0374.01 13635 560111
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40 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole a jiné pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odvedeno systémem příkopů, struh a propustků 
do Radnického potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Přívětice.

Obec do budoucna nepřipravuje rozšíření kanalizační sítě ani vybudování ČOV.

Profil - materiál - délka v km
300 - beton - 0,936
do 500 - beton - 1,125

Dle vypracované variantní studie odkanalizování obec plánuje výstavbu splaškové kanalizace v celkové délce 3,2 km 
(2,8 km stoky gravitační DN 250 a výtlačné řady z HDPE DN 80 cca 400 m) a tří čerpacích stanic. Kanalizace bude 
zakončena na kořenové čistírně odpadních vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

23.07.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

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