Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Čerňovice (karta obce: CZ032_0235_01)

A. NÁZEV OBCE
Čerňovice

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

CZ032.3407.3208.0235.01
Čerňovice
02058 (530328)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3208 (3208)
Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32081

Název OPOU2:

Město Touškov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3208.0235.01

Název části obce:
Čerňovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

02058

530328

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Čerňovice (396–427 m n.m.) leží 22 km západně od Plzně. Obec leží v západní části okresu Plzeň sever na
hranici s okresem Tachov v údolí tvořeném dvěma kopci, jejich středem protéká bezejmenná vodoteč, která se po
1,5 km vlévá do vodní nádrže Hracholusky.
Zástavbu obce tvoří bývalé zemědělské usedlosti a rodinné domy. Na k.ú. Čerňovice leží i rozsáhlá rekreační
oblast s počtem cca 416 chat. Na severní straně obce se nachází malý zemědělský podnik. V obci je omezený počet
pracovních příležitostí. Obyvatelé dojíždějí za prací do přilehlých lokalit Plzně a Města Touškova.
V obci je 125 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá v obci nárůst na 200 obyvatel. Obec se
nenachází v žádné chráněné oblasti. Na území obce se nachází chráněné území s výskytem ohrožených druhů
rostlin – 0,5 ha.

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
- schválené zadání územního plánu – Ing. Arch. Karel Hanzlík

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Čerňovice není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou
z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je zatím nezjištěna.
V obci se nachází jedna obecní studna.
K zásobení požární vodou slouží dvě požární nádrže na návsi a vodní nádrž Hracholusky.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k plánovanému navýšení počtu obyvatel předpokládáme do budoucnosti realizaci vodovodu, která by
nahradila zásobování z individuálních zdrojů.
Do doby realizace centrálního zásobování pitnou vodou je třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v
případě, že nebude vyhovovat platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít
individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Pernarce 3 km, z Úněšova 10 km
Užitkovou vodou – dva rybníčky na návsi, vodní nádrž Hracholusky

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 12.3.2010
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Čerňovice (karta obce: CZ032_0235_01)
V obci Čerňovice není vybudována žádná kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a
propustků. Veškeré odpadní vody akumulují obyvatelé obce v domovních bezodtokových jímkách, které se vyvážejí
na zemědělsky využívané pozemky.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Čerňovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,138 km
bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s
nitrifikací a denitrifikací a úplnou stabilizací kalu.
Realizace navrhovaných akcí se předpokládá do roku 2011.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
12.3.2010

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 12.3.2010

Popis:
Aktualizace 2009
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