
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Únehle (karta obce: CZ032_0443_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

V obci Únehle není vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny. Množství vody je 
dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je dobrá.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec předpokládá i nadále individuální zásobování. Do budoucna uvažuje s vybudováním vodovodní sítě – rozvody 
vody v obci, vrt, úpravna vody.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny 6 km Stříbro Užitkovou vodou – Malovický potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Únehle má vybudovanou dešťovou kanalizaci (vužívanou jako jednotná) z betonových trub DN 300 – 500,
v celkové délce 500 m, odpadní vody jsou ze septiků a mikročistíren přepady zaústěny do dešťové kanalizace. 
Kanalizace je vyvedena 3 volnými výustmi do Malovického potoka. Napojeno je 50 % obyvatel.

Od 50 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, jsou sváženy na ČOV Stříbro. Dešťová 
kanalizace odvádí 70% dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do 
Malovického potoka.

Stávající kanalizace nemá odpovídající parametry pro jednotnou kanalizační síť (těsnost, hloubka).

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Únehle má zpracovanou variantní studii odkanalizování obce, nejvýhodnější variantou je vybudování gravitační 
oddílné kanalizace s mechanicko – biologickou ČOV s kapacitou 200 EO a vyústěním do Malovického potoka. 
Celkem je projektem navrženo zřízení 1,9 km nových splaškových stok dimenze DN 250 a 300, 43 ks kanalizačních 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Únehle se nachází 6 km jižně od města Stříbra, v nadmořské výšce 450 m nad m, v oblasti zemědělského a 
lesního průmyslu. Počet obyvatel je 138. V obci je 4,2 % domů využíváno k rekreaci. Recipientem je Malovický potok 
potok. Obec Únehle není v  pásmu hygienické ochrany ani žádné CHKO.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0443.01

Název obce: Únehle

Kód obce (IČOB): 07675 (541435)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

ÚnehleNázev 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)

ÚnehleCZ032.3410.3213.0443.01 07675 541435
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přípojek v celkové délce 610 m.

Stávající dešťová kanalizace bude nadále plnit pouze funkci odvádění dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

16.03.2016 Aktualizace 2015

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