
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Hostouň (karta obce: CZ032_0029_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- prohlášení 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 provozovatele

Hostouň je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě CHVaK a.s. Domažlice (část 
řadů a jeden vrt jsou majetkem obce).
Systém zásobení z podzemních vrtů v jímacích území Mutěnín byl oddělen od zásobení z gravitace.
V současné době jsou využívány vrty HJ 2 a HV 1 a voda z těchto zdrojů je čerpána přímo do vodojemu Hostouň 2 x 
150 m3 (486,85/490,15 m n.m.). Voda z gravitační jímky natéká do starého vodojemu 120 m3 (466,3 m n.m.), odkud 
je přičerpávána dle potřeby do výtlačného řadu směřujícího na nový vodojem Hostouň.
Důvodem oddělení systému zásobení je předcházení zákalu z gravitačního zdroje při silných deštích. Starý vodojem 
s vodou z gravitace je možno lépe sledovat a má samostatné odpouštění odpadu. Dalším důvodem bylo 
nedostatečné zásobování vodou pro živočišnou výrobu. V zemědělských podnicích je kapacita pro umístění 600 kusů 
krav a úměrně tomu i mladého skotu. Rozrůstá se zároveň objekt pily LST, předpokládá se, že zde bude do konce 
roku 2019 pracovat cca až 50 zaměstnanců.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobení obce Hostouň se nebude měnit ani v budoucnosti.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice, 22 km
Užitkovou vodou – rybník, nádrže, studny

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Hostouň má vybudovanou splaškovou, částečně též jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, vyústěnou na čistírnu 
odpadních vod, na kterou je napojeno 67 % obyvatel obce. 

Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 90% obyvatel. V nejbližší době bude nutná rekonstrukce ČOV (je z roku 1994).

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město Hostouň (439 - 470 m n.m.) se nachází 8 km severozápadně od Poběžovic a 22 km severozápadně od 
Domažlic. K 31.12.2018 zde žilo 953 obyvatel, město počítá s dalším rozšiřováním zástavby dle regulační studie.
Recipientem je řeka Radbuza. Město se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0029.01

Název obce: Hostouň

Kód obce (IČOB): 04594 (553689)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32023

Název OPOU2: Poběžovice

HostouňNázev 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)

HostouňCZ032.3401.3202.0029.01 04594 553689
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Hostouň (karta obce: CZ032_0029_01)

Vlastníkem kanalizace je obec Hostouň, provozovatelem kanalizace a ČOV je CHVaK  
 
       Kanalizace Města má délku 4 111 km. CHVAK a.s. Domažlice vlastní kanalizaci DN 300 z kameninových trub v 
délce
0,387,51 km. Kanalizace je vybudována v různých časových obdobích, starší z betonových trub DN 300, novější z 
kameninových trub DN 250 a DN 300. Starší kanalizace svým provedením plně nevyhovuje současným normám. V 
roce 2004 byla provedena rekonstrukce stávající kanalizace v části ulice Dobrohostova a Příkopy o celkové délce 0,3 
km. Jedná se o oddílnou kanalizaci z PVC DN 250 a 500. Odpadní vody jsou kanalizační soustavou přivedeny do 
čistírny odpadních vod. V roce 2008 byla vystavěna nová oddílná kanalizace v ulici Petra Bezruče a v ulici Za 
Sběrnou. V roce 2016 pak byla prodloužena oddílná kanalizace a vodovod v ulici Za Sběrnou. V roce 2018 byla 
vystavěna nová oddílná kanalizace z PVC DN 250 a DN 300 v ulici Osvobození.
Čistírnu odpadních vod provozuje CHVaK a.s.

Odsazená voda je odváděna přes měření průtoku Parschallovým žlabem do řeky Radbuzy.

Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny jednotnou kanalizační sítí v majetku obce a správě CHVaKu a.s., po 
předčištění v septicích, dvěma výustěmi přímo do Starého potoka. Kanalizace je vybudována v různých časových 
obdobích převážně z betonových trub DN 300 a DN 400, část z kameninových trub DN 300 a část z plastových DN 
250. Délka této jednotné kanalizační sítě je 1,315 km.

Dešťové vody jsou odváděny převážně dešťovou místy též jednotnou kanalizací do recipientu

Město počítá s rozšířením oddílné kanalizace napojené na ČOV. Celkem se jedná o 9 přípojek. Dále město v roce 
2019 plánuje dokončit akci Hostouň – kanalizace II. etapa.
Nedostatek kapacity čistírny bude řešen její intenzifikací. 
Rekonstrukce kanalizace, která v obci byla již započata, bude dále pokračovat obnovou a přepojením zděné stávající 
stoky profilu
500 x 500 mm a stávajících stok z betonových trub (vyústěných v současnosti dvěma výustěmi do vodoteče) na 
kmenové stoky, vedoucí na čistírnu odpadních vod. 
Dešťové vody budou i nadále odváděny převážně dešťovou místy též jednotnou kanalizací.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

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

Pila LST Trhanov1 50 2,4 1 0,92zpracování dřeva 1,84 0,14 0,08 0,04
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