
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Chodská Lhota (karta obce: CZ032_0034_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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- Hydrologický návrh OPVZ  zdroje obce Chodská Lhota,05/2004
- Dokumentace skutečného provedení stavby – kanalizace a ČOV Chodská Lhota, 2014
- Kanalizační řád obce Chodská Lhota

Obec Chodská Lhota je ze 80% zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Chodská Lhota – Štefle“ z 
r.1975. 20% obyvatel je zásobeno ze soukromých studní. Provozovatelem vodovodu je CHVaK a.s. Domažlice. 
Zdrojem vodovodu je vrt HJ 2 o kapacitě 0,8 l/s. Z vrtu se čerpá do výtlačného řadu. U osady Na Šteflích je na 
výtlačném řadu přečerpávací stanice s akumulací 13 m3 ze které se čerpá do vodojemu Chodská Lhota 1x150 m3 
(600,00 m n.m.). Spotřebiště je rozděleno na dvě tlaková pásma. Horní tlakové pásmo osada Na Šteflích (554 -580 m 
n.m.) je zásobeno z výtlačného řadu. Dolní tlakové pásmo Chodská Lhota (486 - 554 m n.m.) je zásobeno gravitačně 
z vodojemu Chodská Lhota 1x150 m3 (600,00 m n.m.) přes přerušovací komoru 4,5 m3 (564,00 m n.m.).

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V případě vydání nového ÚP má obec Chodská Lhota záměr vystavět v nové zástavbě směr cesta Orlovice novou 
vodovodní sít. (cca.1000m). V neposlední řadě rekonstrukce stávajícího vedení. Žádné konkrétní projekty zatím 
nejsou zpracovány.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – obecní studny a domovní studny
Užitkovou vodou – rybníky v obci

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

V letech 2013 – 2014 byla v obci vybudována  nová splašková kanalizační síť v celkové délce 3 811 m z materiálu 
UR2, světlosti DN 300 a DN 250. Kanalizace je koncipována jako striktně oddílná a je zakončena mechanicko – 
biologickou čistírnou odpadních vod s kapacitou 500 EO. Původní kanalizace v délce 2 784 m bude nadále sloužit 
jako dešťová. Na tuto kanalizaci bylo v roce 2015 napojeno 79 % obyvatel. K přepojení ostatních obyvatel bude 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Chodská Lhota (486 - 580 m n.m.) se nachází 8 km jihovýchodně od Kdyně. Obec leží v zemědělsky využívané 
krajině. V obci je 402 trvale bydlících obyvate.
Recipientem je potok Andělice. Obec Chodská Lhota se nachází ve III. Ochranném pásmu povrchového zdroje ÚV 
Plzeň-Homolka.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0034.01

Název obce: Chodská Lhota

Kód obce (IČOB): 05225 (553743)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32022

Název OPOU2: Kdyně

Chodská LhotaNázev 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)

Chodská LhotaCZ032.3401.3202.0034.01 05225 553743

Stránka 1 z 2
Aktualizováno: 30.11.2004

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Chodská Lhota (karta obce: CZ032_0034_01)

docházet v následujících letech.

ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. Mechanické předčištění tvoří automatické česle a vertikální 
lapák písku, biologický stupeň má dvě předřazené denitrifikace a dvě nitrifikační linky s vestavěnými nerezovými 
dosazovacími nádržemi. Aerobně stabilizovaný a zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem oprávněnou osobou pro 
likvidaci odpadů nebo k dalšímu zpracování na jinou čistírnu s kalovou koncovkou.
Vyčištěná odpadní voda gravitačně odtéká do bezejmenného pravostranného přítoku Andělice.

Obec Chodská Lhota má ve svém rozvojové plánu v č.9, v záměru na příští léta likvidaci a čištění odpadních vod v 
osadách Štefle a Výrov. Dále pak v případě vydání nového ÚP Chodská Lhota v nové zástavbě směr cesta Orlovice 
výstavba nové kanalizace (cca.1000m). V neposlední řadě rekonstrukce stávajícího vedení. Žádné konkrétní projekty 
zatím nejsou zpracovány.

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.
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