Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hlohovičky (karta obce: CZ032_0341_02)

A. NÁZEV OBCE
Hlohovičky

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

CZ032.3408.3211.0341.02
Hlohovice
03944 (559806)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32111

Název OPOU2:

Radnice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3408.3211.0341.02

Název části obce:
Hlohovičky

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

03945

559806

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Hlohovičky se nachází 7 km severovýchodně od města Radnic, v nadmořské výšce 470 m n.m., v oblasti
zemědělského a lesního hospodářství, spadá do mikroregionu obce Hlohovice. V místní části je 75 trvale bydlících
obyvatel. Recipientem je Vejvanovský potok. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z OÚ
- informace od provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Hlohovičky není rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních
studní.
Množství vody ve studních v místní části je dostatečné pouze v části místní části a voda není kvalitní.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pro vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu nemá obec dostatek financí, ani hygienicky vyhovující zdroj.
PRVKPK nepředpokládá realizaci výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu v bližším časovém horizontu (před r.
2015).

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Radnice 7 km
Užitkovou vodou - Vejvanovský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Hlohovičky má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300, v délce 402
m a je do ní po předčištění v septicích a mikročistírnách vypouštěna odpadní voda od 60 % obyvatel. Kanalizace je
ukončena 2 volnými výustmi do Vejvaneckého potoka.
40 % obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek, odpadní vody jsou vyváženy na ČOV Kladruby - Vítání.
Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a
propustků do Vejvanovského potoka.
Obec má zpracován záměr na dobudování kanalizační sítě, pro nedostatek financí nepočítá v budoucnu jeho
realizací.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2016
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hlohovičky (karta obce: CZ032_0341_02)
Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec.
Profil materiál délka v km
300 beton 0,400

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr pro rozšíření stávající kanalizační sítě – není doložen.
Bude vybbudována oddílná kanalizace a mechanicko - biologická ČOV (7 m3/d).

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

16.3.2016

Aktualizace 2015

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.3.2016
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