Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hubenov (karta obce: CZ032_0171_02)

A. NÁZEV OBCE
Hubenov

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

CZ032.3407.3206.0171.02
Horní Bělá
04231 (558877)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3206 (3206)
Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32063

Název OPOU2:

Plasy

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3206.0171.02

Název části obce:
Hubenov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

04232

558877

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Hubenov (531–550 m n.m.) se nachází 2 km západně od Horní Bělé, jejíž je administrativní částí. Leží v mírném
svahu směrem severovýchodním. Zástavbu obce tvoří zemědělské usedlosti a rodinné domy. Do roku 2015 se
s větším rozvojem nepočítá, výstavba 2 rodinných domů.
Obyvatelstvo je středního věku. Za prací dojíždí 80 % obyvatel. Je zde 58 trvale bydlících obyvatel, do roku 2015 se
předpokládá nárůst na 68 obyvatel.
Recipientem je řeka Bělá a z menší části Brodský potok.

C. PODKLADY
- dotazník 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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Hubenov není vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou
z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kromě období sucha, kvalita pitné vody je
vyhovující. Nachází se zde dvě obecní studny.
Jako zdroj požární vody slouží dva rybníky.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k poklesu hladin vody ve studních má obec záměr napojit na stávající vodovodní řad vodovod pro
Hubenov vzdálený 0,5 km. Vzhledem k tomu, že není zájem ze strany VaK z finančních důvodů, bude tuto trasu
provozovat obec Horní Bělá. Tato akce bude realizována v případě, že budou získány finanční prostředky a bude
realizován průtah části obce Hubenov. Předpokládaný rozsah vodovodní sítě DN 80 v Hubenově je 1 308 m.

D.3

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

Pitnou vodou - obecní studny, dovoz cisternami z Vrtba (1 km) nebo z Trnové (9 km) Užitkovou vodou – studny, dva
rybníky

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Horní Bělá - Hubenov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, vlastněnou a
provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně,
postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Je funkční, ale netěsná.
Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 400 mm v celkové délce 0,6 km. Splaškové vody jsou zčásti po
předčištění v 1 biologickém septiku a 1 domovní mikročistírně odváděny touto kanalizací do příkopů a dále k
potokům. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV do 10 km
vzdálené Trnové a na zemědělsky využívané pozemky.
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a příkopy do Bělského potoka.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.1.2011
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k plánované rekonstrukci vozovky 204/II v Hubenově má obec zájem o oddělení dešťové a splaškové
kanalizace s tím, že děšťová kanalizace bude vyústěna do místní vodoteče na severozápadním okraji obce
Hubenova. Splašková kanalizace bude řešena tak, že v Huběnově bude položeno dvoje potrubí u č.p. 1 a bude
přečerpávací stanice. (výkon 6,0 l/s, H = 30 m). Splašková kanalizace bude propojena s osadou Vrtbo a zaslepena
do doby, než bude vyřešeno čištění odpadních vod.
Tato akce bude realizována v případě, že budou získány finanční prostředky a bude realizován průtah části obce
Hubenov.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

24.1.2011

Aktualizace 2010

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 24.1.2011
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