Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Radnice (karta obce: CZ032_0375_01)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):

Radnice

Obsahuje části obcí: Radnice, Svatá Barbora
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3408.3211.0375.01
Radnice
13810 (560120)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32111

Název OPOU2:

Radnice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:

Název části obce:

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

CZ032.3408.3211.0375.01

Radnice

13810

560120

CZ032.3408.3211.0375.02

Svatá Barbora

30045

560120

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Město Radnice se nachází 19 km severně od města Rokycan, v nadmořské výšce 399 m n.m., v oblasti
zemědělského a lesního hospodářství. Význačný průmysl ve městě není, pouze drobná živnostenská činnost.
Součástí města Radnice je místní část Svatá Barbora. Město má 1 780 trvale bydlících obyvatel, předpokládá se
nárůst na 1 800 obyvatel. Výhledově město Radnice počítá se nárůstem obyvatel a rozvojem průmyslu podle vývoje
a přivaděče z dálnice. Recipientem je Radnický potok. Město se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti. Město
je zařazeno v aglomeraci s počtem 2000-10000 EO v projektu “Čistá Berounka“.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel dle Českého statistického úřadu (2016)
- informace od provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Město Radnice zásobuje 99 % trvale bydlících obyvatel i rekreantů pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Zdrojem pitné vody tohoto vodovodu jsou 2 vrty, odkud je voda čerpána přes úpravnu vody do zemního vodojemu, 2 x
250 m3. Město je z vodojemu zásobeno gravitačně. Celková délka vodovodních sítí je 8,63 km.
Vlastníkem vodovodních rozvodů je město Radnice, které od roku 2016 vodovod také provozuje.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Město plánuje investici do rekonstrukce technologie úpravny vody a dostavby vodovodu. Technologie ÚV bude
doplněna reverzní osmózou, která sníží koncentraci niklu. Je také plánovaná dostavba a rekonstrukce a dostavba cca
2,5 km vodovodních rozvodů ve městě Radnice v období 2020-2025, z toho DN90 – 2,0 km, DN100 – 0,5 km. Také
se plánuje rekonstrukce stavební a technologické části a vnitřních elektro rozvodů stávajícího vodojemu a doplnění
zařízení na přenos dat.

D.3

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

Pitnou vodou – Břasy 6 km, Rokycany 19 km
Užitkovou vodou - Radnický potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město Radnice vybudovalo v letech 2014-2016 splaškovou kanalizaci z plastových trub o celkové délce 10,674 Km s
10 čerpacími stanicemi a 2,495 km výtlačného potrubí. V roce 2016 byla také dokončena výstavba centrální ČOV o
kapacitě 397 m3/den, pro 2 200 EO.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.01.2011

Stránka 1 z 2

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Radnice (karta obce: CZ032_0375_01)
Původní jednotná kanalizační síť z betonových a kameninových trub DN 300 - 800, v celkové délce 6,5 km, je se
svými 12 volnými výustmi nadále využívaná jako dešťová kanalizace.
Vlastníkem kanalizace i ČOV je město Radnice, provozovatelem kanalizace je rovněž město Radnice.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současné době se na území města Radnice neplánují žádné větší investice v oblasti kanalizování.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

24.01.2011

Aktualizace 2010

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.01.2011
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