
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Blovice (karta obce: CZ032_0001_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

Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z, včetně příloh

Město Blovice je zásobeno z 90 % pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. 10 % obyvatel odebírá vodu z 
domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části města, kvalita je dobrá.
Zásobování vodou je ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzeň - Starý Plzenec - Blovice. Akumulace 
vody je zajištěna ve vodojemu Blovice, který je dvoukomorový o objemu 400 m3 - (433 - 428 m.n.m. ) Město je z 
vodojemu zásobena gravitačně. Vlastníkem vodovodu je město Blovice a provozovatelem 1.JVS a.s. Na vodovod 
města jsou napojeny místní části Hradiště a Vlčice.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Město uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu ve zbylé části. Jedná se cca o 2 km rozvodů vody. Je 
zpracována projektová dokumentace prodloužení vodovodu v ulici Na Radosti, Zahradní a Spojovací.
Hlavní šoupata a hydranty jsou za hranicí své technické životnosti a částečně nefunkční. V rámci obnovy stávající 
vodovodní sítě by bylo vhodné provést jejich výměnu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Spálené Poříčí 6 km
Užitkovou vodou – řeka Úslava

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

Město Blovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro dešťové a splaškové vody, která je provedena z 
betonových a kameninových trub. Kanaliazace není v dobrém stavu. Postupně se bude provádět rekonstrukce 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město Blovice se nachází 25 km jihozápadně od města Plzně, v nadmořské výšce 374 m n.m. Jedná se o 
zemědělsko-průmyslovou oblast. V současnosti zde žije 3140 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 3297 obyvatel).
Ve městě sídlí fa. Heiler & Co (plasty). Výhledově se počítá s výstavbou obytných domů a nárůstem obyvatel, který 
vyrovná přirozený úbytek obyvatelstva města Blovic. Recipientem je řeka Úslava. Město se nenalézá v žádné 
chráněné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3406.3201.0001.01

Název obce: Blovice

Kód obce (IČOB): 00573 (557587)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3201 (3201)

Název ORP3: Blovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32011

Název OPOU2: Blovice

BloviceNázev 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)

BloviceCZ032.3406.3201.0001.01 40645 557587
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kanalizační sítě a to v rozsahu 2000 m. Vlastníkem kanalizace je město Blovice. Provozovatelem je 1.JVS a.s.

Odpadní vody z bytových domů jsou sváděny do kanalizace ukončené mechanicko-biologickou ČOV (72%) a do 
septiků a to ze 13%, které jsou zaústěny do jednotné kanalizace zakončené VKV. Je vydáno povolení k vypouštění 
odpadních vod z kanalizačních výustí do řeky Úslavy.
Od 15 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách.

V současné době je v provozu mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 3300 EO. Ve městě je neutralizační stanice –
 vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek. Město má povolení k vypouštění na tři VKV, které se 
přepojují (v době zpracovávání PRVKPK) na kanalizaci zakončenou zmiňovanou ČOV.

Na kanalizaci města je napojena místní část Hradiště.

    Město připravuje prodloužení kanalizace do ulice Na Výsluní. Součástí stavby bude i čerpací stanice. Realizace se 
předpokládá v roce 2010.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Datum 
aktualizace: Popis:

19.3.2010

28.8.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.6.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

Název producenta: Charakter výroby: Počet
 zam.

OV 
m3/d

BSK5
kg/d

 NL 
kg/d

CHSK 
Cr kg/d

N-
NH4+
 kg/d

P-clk. 
kg/d

pč N-
clk. 
kg/d

HEILER a CO 1 137 27,78 0 0,834zpracování plastů 8,34 0,695 0,138 0,083

PRESSOL2 215 52 3,126 41,17kovovýroba 6,252 0,381 0,305 0,076

LEKOV3 215 16,67 5,831 5,343elektrovýroba 10,68 0,778 0,488 0,199

EXPOPARTNERS s.r.o.4 55 2,613 1,1 1,002zpracování dřeva 2,023 0,138 0,098 0,039
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