Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Potín (karta obce: CZ032_0431_07)

A. NÁZEV OBCE
Potín

Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3410.3213.0431.07
Konstantinovy Lázně
06919 (560952)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3213 (3213)
Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ:

32131

Název OPOU2:

Bezdružice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3213.0431.07

Název části obce:
Potín

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

00376

560952

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Potín (510 m n.m.) je malá obec ležící nad údolím Úterského potoka, 4 km jihovýchodně od Bezdružic.
V obci je 8 trvale žijící obyvatel. Je zde evidováno 14 adres. V roce 2015 se nepředpokládá nárůst obyvatel (odhad
PRVKPK – 7 obyvatel). Pobývá zde přechodně 45 rekreantů ve 14 chalupách. Jiná ubytovací zařízení se zde
nevyskytují. V obci není žádná průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem v obci nepočítá.
Zdroj požární vody v obci není.
Potínem prochází turistická trasa vedená z Plané přes Konstantinovy Lázně směrem do údolí Úterského potoka.
Místní část Potín se nalézá v Přírodním parku Úterského potoka a leží ve 3. pásmu chráněné oblasti – léčivé
prameny.

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
- územní plán (Urbioprojekt Plzeň r. 2004)

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je připojeno 100% trvale i přechodně bydlících
obyvatel. Jako zdroj pitné vody jsou uváděny zářezy „Za Váchou“. Je zde instalován zemní vodojem.
Vlastníkem i provozovatelem je obec.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Město plánuje výstavbu vodovodního přivaděče Nová Ves – Potín PE délky 1,432 km. Záměrem stavby je nahrazení
stávajícího zdroje veřejného vodovodu v osadě Potín zdrojem novým, kterým je Skupinový vodovod Žlutice. Místem
pro napojení na skupinový vodovod je koncový bod vodovodní sítě Nová Ves. Stávající zdroj bude opuštěn.
Důvodem pro realizaci je zlepšení stavu zásobování vodou osady Potín, jejíž problémy jsou způsobeny stářím a
častou poruchovostí dodávky vody ze stávajícího prameniště, nevyhovující polohou VDJ Potín a nevyhovujícím
stavebním stavem VDJ. Změna se dotýká všech trvale i přechodně bydlících obyvatel v osadě Potín.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Konstantinovy Lázně 3 km
Užitkovou vodou – 1,5 km Úterský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Potín nemá vybudovanou žádnou kanalizaci, odpadní vody se akumulují ve 14 bezodtokových jímkách a vyvážejí se
na ČOV v Konstantinových Lázních (8 km).
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.1.2014

Stránka 1 z 2

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Potín (karta obce: CZ032_0431_07)

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r.
2015. PRVKPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče.. (Za domovní ČOV lze
považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

16.1.2014

Aktualizace 2013

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.1.2014
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