Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Chocomyšl (karta obce: CZ032_0032_01)

A. NÁZEV OBCE
Chocomyšl

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

CZ032.3401.3202.0032.01
Chocomyšl
05210 (553727)

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:
CZ032.3401.3202.0032.01

Název části obce:
Chocomyšl

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

05210

553727

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Chocomyšl (447 - 460 m n.m.) se nachází 15 km východně od Domažlic, na průsečíku silnic Staňkov – Klatovy
a potoku Merklínka. Jsou zde původní zemědělské usedlosti z 80. let minulého století společně s novými rodinnými
domy. V obci je 166 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 150 obyvatel.
Recipientem je potok Merklínka. Obec Chocomyšl 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.
- protokol o rozboru vody č. 220/2002 ze dne 25.4.2002
- projektová dokumentace na odkanalizování obcí Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Chocomyšl je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu z 23%. 77% obyvatel využívá soukromé studny.
Zdrojem je vrt o průměrné vydatnosti 1,1 l/s. Čerpadlo je ponorné s dopravní výškou 20 m, vodojem (akumulace pro
bytovky) je ocelový, dvoukomorový 2 x 1 m3.
Vodovod byl uveden do provozu v roce 1975 a v roce 1995 prošel rekonstrukcí. Kvalita nevyhovuje platné vyhlášce,
kterou se požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích dusičnanů.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Chocomyšl navrhujeme výstavbu (rozšíření) vodovodu pro veřejnou potřebu. Je třeba vyhledat zdroj s min.
kapacitou 0,5 l/s, ze kterého bude voda přiváděna do navrhovaného vodojemu Chocomyšl 2x10 m3.
Zkušební vrt byl již vyhlouben. Kvůli předpokladu vysokých hodnot dusičnanů navrhujeme úpravnu vody. Z vodojemu
bude obec zásobena gravitačně. Dále budou na vodovod připojeny obce Kaničky a Únějovice.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny ze Staňkova, 10 km
Užitkovou vodou – Chocomyšlský rybník

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,5 km. Vybudována je z betonových trub DN 400 a 500
délky 1,5 resp. 0,8 km a z kameniny DN 400 délky 0,2 km.
V roce 2018 proběhla výstavba nové kanalizace a ČOV. Do této kanalizace odvádí odpadní vodu již cca 90%
obyvatel. Do budoucna by kapacitou měla postačit i pro sousední obec Únějovice. Původní kanalizace byla
zachována a slouží pro odvod dešťové vody.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.01.2011
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Chocomyšl (karta obce: CZ032_0032_01)
Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:
pč

Název producenta:

1 ZAS Koloveč

E.2

Charakter výroby:
zemědělství

Počet
zam.
20

OV
BSK5
m3/d kg/d
1

NL
kg/d

0,4

0,36

CHSK
NP-clk.
N-clk.
Cr kg/d
NH4+
kg/d
kg/d
kg/d
0,76

0,05

0,04

0,02

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Poslední tři zbývající nemovitosti, které se nacházejí u hranice katastru obce Únějovice, budou připojeny současně s
výstavbou kanalizace v obci Únějovice. Potrubí bude PVC DN 250, gravitační.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

24.01.2011

Aktualizace 2010

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.01.2011
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