
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Bonětice (karta obce: CZ032_0498_03)

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 provozovate

Místní část Bonětice nemá vybudovaný veřejný rozvod pitné vody, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou 
z domovních studní s dostatečným množstvím i kvalitou.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec nepřipravuje žádné investice do vybudování vodovodu.
PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Stráž 4 km
Užitkovou vodou – rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Místní část Bonětice má vybudovanou dešťovou kanalizační síť převážně z betonových trub DN 300, do které jsou 
odvedeny dešťové vody.
Dešťová kanalizace odvádí vody do bezejmenné vodoteče potoka Úhlavky.
Splaškové vody zachycují obyvatelé do bezodtokových jímek (100% obyvatel), které vyváží na polní a jiné pozemky. 
Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec.
Stávající kanalizace ze 70. let, do které vedou i přepady splaškových vod ze septiků místních obyvatel je nefunkční. 
Výusť končila v návesním rybníku, soukromý vlastník ji v minulosti zaslepil.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Městys navrhuje provést kompletní rekonstrukci kanalizace dle projektu a to jak pro dešťové, tak i splaškové vody 
předčištěné v domácích ČOV s volnou výustí do potoka Úhlavky.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Bonětice (438 m n.m.) se nachází 23 km jihovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského 
charakteru. V Boněticích je 31 trvale žijících obyvatel a 12 chalupářů.
V roce 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) 28 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je bezejmenná vodoteč potoka Úhlavky. Do k.ú. Stráž zasahuje CHKO Český Les.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0498.03

Název obce: Stráž

Kód obce (IČOB): 15636 (561207)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32151

Název OPOU2: Bor

BoněticeNázev 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)

BoněticeCZ032.3410.3215.0498.03 11026 561207
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