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- informace vlastníka vodohospodářské infrastruktury
- informace provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Obec Hlohová je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Obec je připojena
na stávající VDJ Staňkov I. 2x250 m3 (426,30/422,00 m n.m.) přes AT stanici.
V celé obci je provedena rozvodná vodovodní síť z trub plastových do DN 100, v celkové délce 3,345 km. 
Vlastníkem vodovodní sítě je obec Hlohová, provozovatelem Chodské vodovody a kanalizace, a.s.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování obce Hlohová se měnit nebude. V případě realizace výstavby rodinných domů v lokalitě Na 
Drahách, obec plánuje dostavbu vodovodní sítě v této lokalitě.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny ze Staňkova, 2 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Hlohová má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce. 
Jednotná kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle 
možností předchozích správců území a momentálních požadavků.
Kanalizace byla původně budována jako dešťová z betonových trub, trub TUBECO, částečně i z kameniny, DN 150 
až DN 1000. Výstavba probíhala v různých časových obdobích.  Celková délka této kanalizace je 3,994 km.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hlohová (400 - 425 m n.m.) se nalézá 2 km jižně od Staňkova a 10 km východně od Horšovského Týna. Obec 
se rozprostírá v údolí, na pravém břehu řeky Zubřiny, těsně nad jejím soutokem s Radbuzou. V katastru obce je 
odbočka z železniční trati Plzeň – Domažlice na Horšovský Týn, prochází tudy také silnice Staňkov – Domažlice i 
Staňkov – Koloveč – Klatovy. 
Převažuje zde zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, kterých je téměř třetina.
V obci je 270 trvale bydlících obyvatel a plánuje se zde nová výstavba obytných domů.

Recipientem je bezejmenný pravostranný přítok řeky Zubřiny. Obec Hlohová se nenachází v chráněné krajinné 
oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3204.0100.01

Název obce: Hlohová

Kód obce (IČOB): 03942 (553620)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3204 (3204)

Název ORP3: Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ: 32042

Název OPOU2: Staňkov

HlohováNázev 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)

HlohováCZ032.3401.3204.0100.01 03942 553620
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V letech 2010 – 2017 probíhala v obci po jednotlivých etapách výstavba splaškové kanalizační sítě a centrální 
mechanicko - biologické čistírny odpadních vod pro 350EO. Splašková kanalizace je v obci provedena jako 
gravitační, vyčištěné splaškové odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného pravostranného přítoku Zubřiny. 
Splašková kanalizace byla provedena v celkové délce 3,703km z potrubí PP a PVC DN250. 
Po přepojení všech producentů odpadních vod na splaškovou kanalizaci bude jednotná kanalizace nadále sloužit 
jako kanalizace dešťová.    

Dešťové vody z větší části obce jsou odváděny stávající jednotnou kanalizační sítí do bezejmenného přítoku Zubřiny. 
Dešťové vody z malé části obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče, 
případně silničních příkopů.

Stávající systém odkanalizování se do budoucna měnit nebude. V případě realizace výstavby rodinných domů v 
lokalitě Na Drahách, obec plánuje dostavbu kanalizační sítě v této lokalitě.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

14.09.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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