Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Malý Rapotín (karta obce: CZ032_0500_03)

A. NÁZEV OBCE
Malý Rapotín

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

CZ032.3410.3215.0500.03
Tachov
16491 (560715)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32153

Název OPOU2:

Tachov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0500.03

Název části obce:
Malý Rapotín

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

16492

560715

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Malý Rapotín (436 / 510 m n.m.) se nachází 2 km jihovýchodně od města Tachova, v oblasti převážně
zemědělského charakteru. V místě je 41 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 37 trvale žijících obyvatel.
Recipientem je řeka Mže. Malý Rapotín se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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 Malý Rapotín zásobuje pitnou vodou z místního vodovodu 41 obyvatel. Zdrojem vody je skupinový
vodovod Tachov – Bor – Planá, přiváděcí řad do obce je napojen na Borskou větev. Napojení je provedeno na kalník
před armaturní šachtou u silnice Tachov – Velký Rapotín. Vodovodní rozvodné řady v obci jsou převážně z litinového
potrubí JS 100, délka 0,738 km a Js 150, délka 0,545 km. Vodovodní síť je řešena jako větvená. Počet přípojek 26.
Vlastníkem místního vodovodu je město Tachov, provozovatelem je VaK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný projekt pro rozšíření vodovodní sítě do lokalit budoucí zástavby.
PRVKPK nepředpokládá rozšíření vodovodu před r. 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – Pitnou vodou – podle povahy havárie
cisterny, Tachov 2 km
přepojení na nezávadný zdroj (planá, prameniště Broumov)
Užitkovou vodou – řeka Mže

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Malý Rapotín nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch se odvádí
volně do terénu.
Obyvatelé zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách (22 ks), které vyváží na polní a jiné pozemky.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Město Tachov připravuje ve spolupráci s provozovatelem VaK Karlovy Vary odkanalizování místní části Malý Rapotín.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Malý Rapotín (karta obce: CZ032_0500_03)
Navržené akce
„Odkanalizování obce Malý Rapotín“.
Stavba je součástí skupinového projektu „Čistá Berounka – etapa I“ a je zahrnuta do akce „kanalizace Tachov“
Realizace dle PRVKPK v r. 2009
V místní části Tachova, Malý Rapotín, v současné době neexistuje žádná kanalizace a odpadní vody odtékají volně
do vodotečí. Výstavba gravitační splaškové kanalizace řeší sběr odpadních vod a jejich napojení samostatným
kanalizačním výtlakem do stávající městské kanalizace zakončené centrální ČOV. Celkově bude vybudováno 1 790
m kanalizace. V souběhu s kanalizací je navržena rekonstrukce vodovodního řadu.

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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