
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Cekov (karta obce: CZ032_0336_01_N) NÁVRH

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 obce ze sčítání lidu z r. 2011 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

Obec Cekov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel vč. rekreantů (vodovod je z 
roku 1993). Zdrojem veřejného vodovodu je vrt, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu 2 x 100 m3, 480,0 / 
475,0 m nad m. Obec je z vodojemu napájena gravitačně. Celková délka vodovodní sítě 2016 m.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Cekov.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Z důvodu navýšení počtu obyvatel je navrhována změna jednostupňové technologie na technologii dvoustupňovou. 
Původní ÚV je již zastaralá. Dimenzování úpravny vody je navrhováno v rozmezí 1,8 - 3 m3/h (max. cca 40–66 
m3/den).

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Zbiroh 7 km
Užitkovou vodou – Cekovský rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Cekov má vybudovanou splaškovou kanalizaci, která odvádí splaškové vody na kořenovou centrální čistírnu 
odpadních vod umístěnou na pozemcích p.č. 790 a 792 v k.ú. Cekov. Kanalizace pokrývá 100% území obce Cekov 
kromě místní části Bukov vzdálené 1km od obce. V této místní části se nachází 2 rodinné domy a 10 rekreačních 
chat. Čištění odpadních vod zajišťují obyvatelé místní části individuálně v domovních čistírnách nebo septicích s 
následným vypouštěním na svých pozemcích.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Systém likvidace OV se nebude měnit.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Cekov se nachází 7 km jižně od města Zbiroh, v nadmořské výšce 440 m nad m, v oblasti zemědělského a 
lesního hospodářství. V současné době je zde 131 trvale bydlících obyvatel (dle ČSÚ 2016). V obci je 31 % obytných 
domů využíváno k rekreaci. Recipientem je Cekovský rybník. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0336.01

Název obce: Cekov

Kód obce (IČOB): 01744 (559768)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32113

Název OPOU2: Zbiroh

CekovNázev 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)

CekovCZ032.3408.3211.0336.01 01744 559768
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aktualizace: Popis:

19.07.2022 Aktualizace 2022 - změna návrhu vodovodu

13.02.2018 Aktualizace 2017
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