Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Havlovice (karta obce: CZ032_0025_03)

A. NÁZEV OBCE
Havlovice

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

CZ032.3401.3202.0025.03
Domažlice
03085 (553425)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32021

Název OPOU2:

Domažlice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0025.03

Název části obce:
Havlovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

03798

553425

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Havlovice (440 – 470 m n.m.) je administrativní částí města Domažlic. Nachází se 2 km jihozápadně od
Domažlic. V místní části je 189 trvale bydlících obyvatel. Zástavbu tvoří starší domy. Výhledově se počítá s výstavbou
12 rodinných domů a očekává se výrazné zvýšení obyvatelstva.
Recipientem je řeka Zubřina. Místní část Havlovice 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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- projektová dokumentace „Čistá Berounka – Etapa II., podprojekt D – Domažlice“ z roku 2012
- dokumentace skutečného provedení „Havlovice kanalizace a vodovod“ 08/2011

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V současné době je v obci Havlovice vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod tvoří 5 906,29 m
vodovodních řadů. Voda je do Havlovic přiváděna přivaděčem, který je napojen na vodovodní síť města Domažlic.
Zdrojem vody je skupinový vodovod Nýrsko-Domažlice-Holýšov. Vodovodní potrubí je z materiálu PE 100 SDR17 De
160x9,5 a 90x5,4. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 50% obyvatel obce. Ostatní obyvatelé používají ke
svému zásobení soukromé zdroje.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec plánuje rozšíření lokalit pro rozvoj bydlení. V budoucnu by měly být napojeny na stávající vodovod.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 2 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kanalizace v obci Havlovice – místní části města Domažlic je napojena na stoku BS4, která je součástí jednotné
kanalizace, odvodňující západní a jižní části města Domažlic. Kanalizace v Havlovicích tvoří ucelený systém
pokrývající celé území obce. Kanalizace odvádí pouze splaškové vody od stávající zástavby a tyto vody jsou
odváděny a čištěny na centrální ČOV Domažlice. Stoky tvoří větevný systém, jehož hlavní stoky jsou stoka B, stoka
C a stoka S. Kanalizační potrubí je z materiálu žebrovaný PP DN 250 – 400. Na tuto kanalizaci je napojeno 85 %
obyvatel. Splaškové vody od 15 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a likvidovány individuálně.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

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
Havlovice (karta obce: CZ032_0025_03)
Obec plánuje rozšíření lokalit pro rozvoj bydlení. V budoucnu by měly být napojeny na stávající kanalizaci.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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