
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Blažim (karta obce: CZ032_0232_01)

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 
- údaje o počtu obyvatel obe ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- rozbor pitné vody ze dne 16.6.2000.

V obci Blažim je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje připojení všech obyvatel v obci. 
Zdrojem vody jsou jímací zářezy, z kterých je svedena do sběrné studny východně od obce, samospádem do VDJ „U 
kravína“ o objemu 50 m3 a dále gravitací do rozvodné sítě obce. Rozvodná síť je z LT DN 70 v celkové délce 0,7 km. 
Zdrojem požární vody je místní rybník na návsi.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Výhledově do roku 2015 navrhujeme nalézt další zdroj vody z důvodu nedostatku vody v období sucha.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Krs (2 km) nebo z Úněšova (10 km)
Užitkovou vodou – z jezírka „Holá“ 3 km

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

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky 
kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních 
požadavků. Kanalizace byla vybudována z betonového potrubí DN 400 – 600 v délce 0,6 km. 
Odpadní vody jsou zčásti svedeny do septiků a dále do dešťové kanalizace. Ostatní odpadní vody jsou akumulovány 
v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.
V katastru obce se nachází Statek Úněšov a.s. s chovem skotu, počet zaměstnanců 4, počet zvířat 100 ks. Způsob 
likvidace odpadních vod - vlastní jímky a vývoz na pole. 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Blažim (538-556 m n.m.) je samostatná obec, která se nachází asi 30 km severozápadně od města Plzně. Zástavbu 
tvoří rodinné domy, zemědělské usedlosti a rekreační objekty. 
V obci je 86 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá v obci pokles na 60 obyvatel. Rozvoj obce se 
nepředpokládá. 
Recipientem je Blažimský potok vlévající se do Dolského potoka.
Obec se nachází na chráněném území přírodního parku „Úterský potok“.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0232.01

Název obce: Blažim

Kód obce (IČOB): 11602 (566764)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32084

Název OPOU2: Všeruby

BlažimNázev 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)

BlažimCZ032.3407.3208.0232.01 11602 566764
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S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 
Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje navrhujeme řešit problematiku 
likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně 
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a 
výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých 
jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úterý.
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