
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Ohučov (karta obce: CZ032_0113_02)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- informace od vlastníka vodohospodářské infrastruktury – města Staňkov

Místní část Ohučov je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Napojeno na veřejný vodovod je 88 % obyvatel. 
12 % obyvatel využívá ke svému zásobování pitnou vodou domovní studny. Vlastníkem je město Staňkov a 
provozovatelem je firma CHVaK a.s., Domažlice. 

Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov, VDJ Staňkov I. 2x1500 m3 (415,00/410,00 m n.m.). 
Obec je připojena na přivaděč ve vzdušníkové šachtě. Rozvodná vodovodní síť je z plastových trub DN 90 délky 
1,663 km. Přípojek je 34 kusů délky 0,17 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Ohučov pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - 
Domažlice - Holýšov. Dále navrhujeme připojit všechny obyvatele místní části.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice, 23 km. 
Užitkovou vodou – řeka Radbuza

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

Místní část Ohučov se částečně nachází v zátopovém území Radbuzy. Původní jednotná kanalizace pro veřejnou 
potřebu, která sloužila k odvádění předčištěných odpadních vod v septicích, je nyní určena k odvádění dešťových vod 
do recipientu. Tato kanalizace je ve správě města Staňkov a má celkovou délku cca 1 km. Kanalizace je zaústěna 
šesti výustěmi do řeky Radbuzy, mlýnského náhonu, do příkopů podél cest a volně na terén.
V roce 2011 bylo v obci Ohůčov vybudováno 1,637 km gravitační splaškové kanalizace PP DN 250, dvě ČS a 1,593 
km kanalizačního výtlaku. Dále v lokalitě průmyslové zóny bylo vybudováno 0,377 km dešťové kanalizace PP DN 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Ohučov (354 - 367 m n.m.) je administrativní částí města Staňkov. Nachází se 2 km severně od Staňkova 
a 23 km severovýchodně od Domažlic. V místní části je 86 trvale bydlících obyvatel. 
Výhledově se nepočítá s novou výstavbou obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 85 obyvatel.

Recipientem je řeka Radbuza. Místní část Ohučov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3204.0113.02

Název obce: Staňkov

Kód obce (IČOB): 15357 (554294)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3204 (3204)

Název ORP3: Horšovský Týn

Kód OPOU2 ČSÚ: 32042

Název OPOU2: Staňkov

OhučovNázev 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)

OhučovCZ032.3401.3204.0113.02 15356 554294
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500. Po výstavbě kanalizace provedena stavba kanalizačních přípojek.

V místní části Ohůčov se neuvažuje s dostavbou nové splaškové kanalizační sítě.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

23.7.2009 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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