Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Holoubkov (karta obce: CZ032_0342_01)

A. NÁZEV OBCE
Holoubkov

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

CZ032.3408.3211.0342.01
Holoubkov
04131 (559814)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32112

Název OPOU2:

Rokycany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3408.3211.0342.01

Název části obce:
Holoubkov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

04131

559814

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Holoubkov se nachází 8 km severovýchodně od města Rokycan, u dálnice Plzeň – Praha, v nadmořské výšce
450 m..n.m. v oblasti převážně zemědělské. V obci je 1453 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá(odhad
PRVKPK) 1526 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Holoubecký potok. Obec se nenalézá v chráněné krajinné
oblasti.

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
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Holoubkov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 48 % obyvatel. Zdrojem pitné vody jsou
vrtané studny, odkud je voda čerpána přes úpravnu vody do vodojemu. Vodojem je zemní, dvoukomorový ā 150 m3.
Vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu je obec Holoubkov, provozovatelem REVOS Rokycany, s.r.o.
V současné době je v realizaci rozšíření rozvodů pitné vody pro veřejnou potřebu do zbývajících částí obce.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V současné době probíhá realizace rozšíření stávajícího rozvodu pitné vody pro veřejnou potřebu – projektová
dokumentace nedoložena.
Po dokončení akce bude stav vyhovující. PRVKPK nepředpokládá další rozhodující práce před r. 2015. Vzhledem
k nižší skutečné spotřebě vody, nežli je výpočtová, navrhujeme rozšířit kapacitu zdroje vody, která výpočtově
nevyhovuje, až po r. 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Rokycany 8 km
Užitkovou vodou - Holoubecký potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Holoubkov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci s ČOV, na kterou je po předčištění v septicích a
mikročistírnách napojeno 48 % obyvatel obce. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce, má
celkovou délku 9646 m a je vybudována z betonových trub a PVC, DN 300 – 500.
Od 14 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v domácích mikročistírnách a septicích. Odpadní vody od 38 %
obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV. Svozová vzdálenost do 2 km.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Jednotná kanalizace odvádí 60 % dešťových vod, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a
propustků do Holoubeckého potoka.
V současné době je v realizaci rozšíření ČOV a kanalizační síť pro pokrytí 100 % obce a možností napojení obce
Medový Újezd. Vyhodnocení stavby je uvažováno v 07/2004.
.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V budoucnu počítá obec s investicemi do částečné rekonstrukce staré nevyhovující kanalizační sítě.
Nově navrhované akce : (realizace dle PRVKPK v r. 2011)
Rozsah celkové rekonstrukce
Profil materiál délka v km
300 – 500 beton, PVC 9,646
Do roku 2010 se navrhuje akce která je zařazena v připravovaném skupinovém projektu Horní Berounka.
Název akce ve skupinovém projektu: Holoubkov – doplnění, zkapacitnění a rekonstrukce kanalizační sítě
Projekt řeší rekonstrukci a zkapacitnění stávající kanalizační sítě o celkové délce cca. 2 000 m, a dostavbu nové
kanalizační sítě v délce cca. 2 000 m.
Investiční náklady podle Metodického pokynu č. j. 20 494/2002-6000 činí 11,588 mil. Kč a 42,964 mil. Kč celková
rekonstrukce.
Akce je zařazena do připravovaného skupinového projektu „Čistá Berounka.“. Je zpracována pouze úvaha a cena
bez DPH činí 22,2 mil. Kč.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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