Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Borovno (karta obce: CZ032_0002_01)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:

Borovno

Kód obce (IČOB):

CZ032.3405.3201.0002.01
Borovno
00790 (566705)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3201 (3201)
Blovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32012

Název OPOU2:

Spálené Poříčí

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3201.0002.01

Název části obce:
Borovno

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

00790

566705

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Borovno se nachází 12 km od města Blovice, v nadmořské výšce 576 m n.m., v oblasti zemědělského a
lesního průmyslu. V obci je 28 % obytných budov využíváno k rekreaci. V současnosti v obci žije 92 obyvatel.
Výhledově obec nepočítá s výstavbou a nárůstem obyvatel. Recipientem je Borovenský potok.
Od 1.1.2015 bude obec ležet v nově vyhlášené CHKO Brdy, pravděpodobně II. zóna ochrany.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Borovno není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.
Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části obce, v období sucha je nedostatečné, kvalita vody není dobrá.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu s napojením na stávající zdroj vody vybudovaný v roce
2008. Podkladem je přípravená dokumentace z roku 2008, pořízená z dotace Ministerstva financí ČR z fondu rozvoje
Brdska. Na vodovod bude napojen i nově zbudovaný útulek pro psy.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 12 km
Užitkovou vodou – Borovenský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Borovno má vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových trub, která není v dobrém stavu. Vlastníkem
dešťové kanalizace je obec Borovno.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec plánuje vybudovat kanalizaci s kořenovou čistírnou odpadních vod. Podkladem je dokumentace z roku 2008,
pořízená z dotace Ministerstva financí ČR z fondu rozvoje Brdska. Na kanalizaci bude napojen i nově zbudovaný
útulek pro psy.
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