Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hlohovčice (karta obce: CZ032_0101_01)

A. NÁZEV OBCE
Hlohovčice

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

CZ032.3401.3204.0101.01
Hlohovčice
15290 (566641)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3204 (3204)
Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ:

32042

Název OPOU2:

Staňkov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3204.0101.01

Název části obce:
Hlohovčice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

15290

566641

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Hlohovčice (414 - 420 m n.m.) se nalézá 3 km jihovýchodně od Staňkova a 15 km východně od Horšovského
Týna. V obci je 192 trvale bydlících obyvatel. V obci se neplánuje výstavba obytných objektů. V roce 2015 se
předpokládá 185 obyvatel.
Recipientem je Srbický potok, který se vlévá do řeky Radbuza. Obec Hlohovčice se nenachází v chráněné krajinné
oblasti.

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.
- projektová dokumentace Čermná, Poděvousy, Hlohovčice – kanalizace a ČOV

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Hlohovčice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé
používají ke svému zásobení soukromé zdroje a jednu obecní studnu. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné
vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Hlohovčice navrhujeme výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec bude vodou zásobena z vodojemu
Krchleby 1x200 m3 (495/490 m n. m.). Přívodní řad je navržen z plastových trub DN 75 délky 1 km. Rozvodná
vodovodní síť bude z plastových trub DN 84 a 90 celkové délky 2,05 km. Přípojek bude 73 kusů délky 0,438 km.
Realizace se předpokládá v roce 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z města Staňkov, 3 km
Užitkovou vodou – obecní studna, vodní nádrž

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hlohovčice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce.
Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou, po předčištění v septicích, odváděny touto jednotnou kanalizací třemi sběrači
do Srbického potoka. Kanalizační síť byla původně budována jako dešťová z betonových trub bez těsnění DN 300 až
DN 600. Výstavba probíhala postupně v různých časových obdobích. Současná kanalizační síť převážně nevyhovuje
platným normám z důvodu netěsnosti a mělkého uložení. Celková délka kanalizace je 2,396 km.
Dešťové vody z celé obce jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí do Srbického potoka. Při likvidaci dešťových vod
činí problémy malá průtočnost DN 600.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V roce 2003 byl zpracován projekt pro územní řízení pro výstavbu nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod pro obce Čermná, Hlohovčice, Poděvousy.
Dle projektové dokumentace budou splaškové vody z obce Poděvousy odváděny kmenovou stoku na okraj obce
Hlohovčice. Zde budou zaústěny do čerpací šachty, která bude součástí tlakové kanalizace, dopravující splašky na
společnou ČOV Čermná. Z obce Hlohovčice bude nutné přečerpávat odpadní vody k čerpací šachtě.
Kanalizační stoky po obci budou z PVC DN 250 délky 0,63 km. Tlaková kanalizace bude z PEHD DN 100 délky
1,095 km. Čerpací stanice jsou navrženy na kapacitu 0,7 l/s.
Realizace se předpokládá v roce 2013.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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