
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Sklená Huť (karta obce: CZ032_0374_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

Místní část Sklená Huť zásobuje 100 % trvale bydlících obyvatel i rekreantů pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou 
potřebu.
V roce 2014 byl vybudován nový zásobovací vodovodní řad v délce 0,839 km a úpravna vody, které jsou součástí 
vodovodu pro obec Přívětice. Zdroj vody je podzemní vrt z r. 2007, který byl zprovozněn v r. 2014 s výstavbou 
úpravny vody a je také součástí vodovodu pro Přívětice. Kapacita vrtu a úpravny vody je 1,0 l/s. Z vrtu je vedeno 
výtlačné potrubí v délce 0,301 km do úpravny vody. Součástí objektu úpravny vody je vodojem o objemu 50m3. 
Systém zásobování vodou je gravitační.
V roce 2016 budou stávající vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti ve Sklené Huti přepojeny na nový 
vodovodní řad z PE a stávající vodovodní řad z litiny bude odpojen a zrušen.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Přívětice.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovodní přípojky budou postupně přepojeny ze távajícího litinového vodovodu na nový vodovodní řad. Dále se 
nepřepokládají, kromě běžné údržby a oprav, nové investice do vodovodu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Radnice, 6 km
Užitkovou vodou - Radnický potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Místní část Sklená Huť nemá kanalizační síť. Dešťové vody odvádí systémem příkopů, struh a propustků do povodí 
Radnického potoka.

Obyvatelé místní části zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole a jiné pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Sklená Huť se nachází 6 km jižně od města Radnice, v nadmořské výšce 430 m n.m., v oblasti 
zemědělského, lesního hospodářství a rekreace. V místní části je 11 trvale bydlících obyvatel. V místní části je 80 % 
domů využíváno pro rekreační účely. 

Recipientem je povodí Radnického potoka. Místní část se nalézá na hranici chráněné krajinné oblasti Radeč.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0374.02

Název obce: Přívětice

Kód obce (IČOB): 13635 (560111)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32111

Název OPOU2: Radnice

Sklená HuťNázev 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)

Sklená HuťCZ032.3408.3211.0374.02 13636 560111
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Dle vypracované variantní studie odkanalizování obec předpokládá výstavbu splaškové kanalizace v celkové délce 
500 m, která bude zakončena na kontajnerové (balené) 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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