Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Chocenice (karta obce: CZ032_0005_01)

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

Chocenice

Kód obce (IČOB):

CZ032.3406.3201.0005.01
Chocenice
05198 (557803)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3201 (3201)
Blovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32011

Název OPOU2:

Blovice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3406.3201.0005.01

Název části obce:
Chocenice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

05198

557803

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Chocenice se nachází 5 km jižně od města Blovic, v nadmořské výšce 512 m n.m., v oblasti zemědělského
průmyslu. V obci jsou 4 % obytných budov využívána k rekreaci. V obci žije 415 obyvatel, výhledově se počítá s
výstavbou a nárůstem obyvatel.
Recipientem je Chocenický potok.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Chocenice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 66 %. 34 % obyvatel ještě odebírá
vodu z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části obce, kvalita je dobrá.
Zdrojem vody je pouze jeden vrt, ze kterého se přivádí voda přes úpravnu vody v KÚ Kotousov do vodojemu
Chocenice 2 x 100 m3 / 494 m n.m. Dále je voda rozvedena gravitačně po obci.
Vlastníkem vodovodu je obec Chocenice a provozovatelem KAV Starý Plzenec a.s.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Chocenice má v plánu propojit vodovodní řady v oblasti „Na Landavě“ z důvodu zokruhování vodovodní sítě.
Jedna se o cca 845 m potrubí z materiálu PVC 90.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Blovice, 5 km
Užitkovou vodou – Chocenický potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Chocenice má vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových a polyetylenových trub, vlastníkem je obec
Chocenice.
Od 80 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy.
Zbytek domů a to zejména rekreační stavení má jen suché záchody.
Je zpracována předběžná studie výstavby kanalizačního řadu a ČOV.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Je záměr vybudovat v obci oddílnou kanalizaci zakončenou typovou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 600 EO.
Dešťové vody budou odváděny původní kanalizací do Chocenického potoka.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 19.05.2021
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Předpokládá se, že na předmětnou ČOV budou svedeny i splaškové odpadní vody z místních částí Kotousov a Zhůř,
případně z Chocenické Lhoty.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

19.05.2021

Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

12.03.2010

Aktualizace 2009

15.07.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004

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