
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Chotiměř (karta obce: CZ032_0098_03)

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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

Místní část Chotiměř není v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé 
používají ke svému zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se 
stanoví požadavky na pitnou vodu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Skupina obcí a místních částí Blížejov, Přívozec, Františkov, Chotiměř a Osvračín bude připojena na skupinový 
vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov, na VDJ Lazce 2x1000 m3 (465,00/460,00 m n.m.). Místní část Chotiměř 
bude gravitačně zásobena z navrhovaného vodojemu Františkov 1x30 m3 (412,20/410,00 m n.m.), připojeného na 
VDJ Lazce. Přívodní řad je navržen z plastu DN 90 délky 0,8 km. Rozvodná vodovodní síť bude z plastu DN 73 a 90 
délky 1,375 km. Přípojek bude 26 kusů délky 0,156 km. Realizace se předpokládá v roce 2010.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 7 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Místní část Chotiměř má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je napojeno 
100 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce Blížejov, má celkovou délku 1,285 km. Vybudována je 
z betonových trub DN 400, původně jako dešťová, svým provedením plně nevyhovující současným normám. 
Odpadní vody jsou, po předčištění v septicích, touto kanalizací třemi výustěmi odváděny do řeky Zubřiny a jejího 
pravostranného přítoku. Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody do Zubřiny a jejího přítoku.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Chotiměř (369 – 381 m n.m.) je administrativní částí obce Blížejov. Nalézá se 2 km severovýchodně od 
Blížejova a 7 km jihovýchodně od Horšovského Týna. 
V místní části je 103 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 
102 obyvatel. Obyvatelé dojíždí za prací do Domažlic nebo do Horšovského Týna.
Recipientem je řeka Zubřina. Místní část Chotiměř se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3204.0098.03

Název obce: Blížejov

Kód obce (IČOB): 00562 (553450)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3204 (3204)

Název ORP3: Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ: 32041

Název OPOU2: Horšovský Týn

ChotiměřNázev 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)

ChotiměřCZ032.3401.3204.0098.03 00564 553450
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
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S ohledem na velikost místní části Chotiměř není investičně a provozně výhodné budovat v obci čistírnu odpadních 
vod a kanalizační síť. 
Protože nejsou a ani nebudou k zásobování obce pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit 
problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory. Proto bude 
nezbytné zajistit do roku 2015 výstavbu nových domovních mikročistíren pro čištění odpadních vod. Po roce 2015 
budou veškeré odpadní vody likvidovány v těchto mikročistírnách.
Stávající jednotná kanalizace bude sloužit mimo odvádění dešťových vod i k odvádění vod vyčištěných v domovních 
mikročistírnách.
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