
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Cheznovice (karta obce: CZ032_0346_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 obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

Obec Cheznovice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 97 % trvale bydlících obyvatel i rekreantů. 
Zdrojem pitné vody jsou dvě studny, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu 1 x 250 m3 „Těnské křižovatky“, 
530 m nad m. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů pro 
veřejnou potřebu je obec Cheznovice.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Návrh PRVKPK – případná dostavba vodovodu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Mýto 7, Rokycany 17 km
Užitkovou vodou - Holoubkovský potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Cheznovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích a mikročistírnách 
napojeno 64 % obyvatel obce. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce, má celkovou délku 5500 m 
a je vybudována z betonových trub, DN 300 – 800 s 12 volnými výustmi do povodí Holoubkovského potoka. 
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Cheznovice. 

Od 36 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole. V chatařské 
oblasti jsou splaškové vody sváděny do bezodtokových jímek, žump.

Jednotná kanalizace odvádí 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a 
propustků do povodí Holoubkovského potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Cheznovice se nachází 17 km severovýchodně od města Rokycan, v nadmořské výšce 524 / 465 m n.m., 
převážně v lesní a částečně zemědělské oblasti. V obci je 720 trvale bydlících obyvatel. V obci je 29 % domů užíváno 
k rekreaci. V katastru obce je velká rekreační chatová oblast (62 chat). Recipientem je Holoubkovský potok. Obec se 
nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0346.01

Název obce: Cheznovice

Kód obce (IČOB): 05113 (559857)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32112

Název OPOU2: Rokycany

CheznoviceNázev 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)

CheznoviceCZ032.3408.3211.0346.01 05113 559857
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Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je zastaralá, budovaná v rozmezí desítek let, proto obec uvažuje s její 
rekonstrukcí podle finančních možností. Vzhledem k dlouhodobému nízkému znečišťování povrchových vod (odběry 
u volných výustí) uvažuje obec o dočišťovací nádrži, ne o klasické ČOV. 

Profil materiál délka v km

300 beton 
400 beton
500 beton
600 beton
800 železobeton 5,500

PRVK PK předpokládá realizaci výstavby oddílné kanalizace a centrální mechanicko-biologické ČOV se srážením 
fosforu, dle předcházející variantní studie odkanalizování z listopadu 2015. Bude vybudováno celkem cca 6,12 km 
stok. Kanalizace je navržena jako gravitační, pouze v případech, kdy je napojení nemovitostí komplikované, nebo 
neekonomické, bude využito přečerpávání. Převážná část kanalizace bude uložena v komunikacích. 
Kapacita ČOV bude umožňovat ve výhledu v souladu s územním plánem napojení do 1 500 EO. Recipientem ČOV 
bude Holoubkovský potok.
Stávající jednotná kanalizace s volnými kanalizačními výustěmi bude zachována pro odvod dešťových vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

13.02.2018 Aktualizace 2017

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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