Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Otín (karta obce: CZ032_0493_04)

A. NÁZEV OBCE
Otín

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

CZ032.3410.3215.0493.04
Planá
12128 (561134)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32152

Název OPOU2:

Planá

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0493.04

Název části obce:
Otín

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

12127

561134

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Otín (560 m n.m.) se nachází 5 km východně od Plané, v oblasti převážně zemědělského charakteru.
V Otíně je 63 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 57 obyvatel.
Recipientem je levostranný přítok Týneckého potoka. Otín se nachází v přírodním parku Kosí potok.

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 provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Otín zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 63 obyvatel. Zdrojem vody jsou 2 vrty,
odkud je voda čerpána do zemního vodojemu 1 x 50 m3 (604 / 609 m n.m.). spotřebiště je napájeno gravitačně.
Výtlačné potrubí od zdroje do vodojemu je zhotoveno z PE trub DN 63 v délce 620 m, přívodní řad od vodojemu do
spotřebiště je zhotoven z PE trub DN 90 v délce 228 m. Rozvody po obci jsou zhotoveny z PE trub: DN 90, délky 210
m, 6/4“ délky 562 m.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá. Obec neplánuje, ve shodě s PRVKPK, žádné
nové investice do vodovodu.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Planá 5 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Otín má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Stávající kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300 – 400 a
zděných stok 750/1200 v celkové délce 903 m. Do jednotné kanalizace jsou vypouštěny vody z 24 septiků. Povolení
vypouštění vydal referát životního prostředí OÚ Tachov a má platnost do 07/2004.
V obci zbývající obyvatelé, kteří nejsou připojeni na jednotnou kanalizaci zachycují odpadní vody do bezodtokových
jímek (1 ks), které vyváží z větší části na polní a jiné pozemky.
Kanalizační stoky:
Profil materiál délka v km
300 beton 0,540 km
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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400 beton 0,106 km
750/1200 zděné 0,743 km
Výtlačné řady:
Profil materiál délka v km
Vlastníkem kanalizace je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný projekt na stabilizační nádrž ke stávajícímu zařízení. Realizováno bude po zajištění finančních
prostředků. PRVKPK předpokládá realizaci této nádrže, dle záměru obce, po r.2015.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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