Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Holýšov (karta obce: CZ032_0404_01)

A. NÁZEV OBCE
Holýšov

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

CZ032.3401.3212.0404.01
Holýšov
04155 (553654)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3212 (3212)
Stod

Kód OPOU2 ČSÚ:

32122

Název OPOU2:

Holýšov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3212.0404.01

Název části obce:

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

04155

553654

Holýšov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Město Holýšov se nachází 28 km jihozápadně od města Plzně, v nadmořské výšce 360 m n.m., v oblasti převážně
zemědělského charakteru. Ve městě jsou firmy strojírenského zaměření. Počet obyvatel 5 077. Výhledově město
Holýšov počítá s nárůstem obyvatel. Recipientem je řeka Radbuza. Město se nenalézá v žádné chráněné krajinné
oblasti, v katastru města se nachází přírodní rezervace „Chráněný krajinný prvek – tankodrom“.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel dle ČSÚ k 01.01.2019
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Město Holýšov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel. Zdrojem vody jsou vrty a
řeky, odkud je voda přes úpravnu čerpána do zemních vodojemů: Výhledy I - 2 x 110 m3, 442,56 / 444,91 m n.m.,
Výhledy II – 1 x 400 m3, 439,90 / 444,90 m n.m., Vojenský – 1 x 400 m3, 417,0 / 419,30 m n.m. Vodovod pro město
Holýšov je propojen na skupinové vodovody – Nýrský a Domažlický.
Vlastníkem vodovodních rozvodů je město Holýšov, provozovatelem je CHVAK Domažlice.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Město plánuje rozvoj vodovodní sítě po etapách v lokalitě „Na Terasách“.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny Dobřany 4 km, nebo větší využití propojení na skupinový vodovod,
Užitkovou vodou – Radbuza.

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město má vybudovanou jednotnou i oddílnou kanalizační síť, která je provedena z kameninových, betonových a
plastových trub. Do jednotné a splaškové kanalizace je napojeno 100 % obyvatel. Jednotná a splašková kanalizace
je napojena na mechanicko – biologickou centrální ČOV, která je vyústěna do řeky Radbuzy. Proběhla intenzifikace
ČOV NA 7000 EO. Na ČOV jsou vypouštěny odpadní vody z průmyslové zóny (EVO BUS) v množství a kvalitě dle
kanalizačního řádu.
Část obyvatel je odkanalizována na ČOV pro 87 EO.
Dešťová kanalizace je zaústěna do povodí řeky Radbuzy.
Vlastníkem většinové části kanalizace je město Holýšov a části CHVAK Domažlice, provozovatelem je CHVAK
Domažlice.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Město plánuje rozvoj kanalizační sítě v lokalitě „Na Terasách" a intenzifikaci ČOV v areálu bývalých Kasáren.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.06.2020

Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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