
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Honezovice (karta obce: CZ032_0405_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. 2011 ze Statistického úřadu
-	Projekt stavby: Honezovice – kanalizace a kořenová ČOV (Ing. J.,Kovaříková, Domažlice z měs. 07/2011)
-	 informace od vlastníka vodohospodářské infrastruktury – obec Honezovice

V obci Honezovice jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Stávající zdroje užitkové a pitné vody 
vzhledem k deficitnímu stavu v oblasti dotace podzemních vod nepokrývají i min. požadavky na zajištění vody pro 
domácnosti.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Honezovice navrhuje změnu koncepce zásobení pitnou vodou spočívající ve výstavbě veřejného vodovodu v 
rozsahu nového vodního zdroje a vodojemu 2 x15 m3, výtlačného, přívodního a zásobních vodovodních řadů v celk. 
dl. 3 518 m.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny Stod 8 km
Užitkovou vodou – Nedražický potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Honezovice má vybudovanou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace byla vybudována v roce 
2013, na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel obce. Kanalizace je ve vlastnictví obce Honezovice. Celkově bylo 
vybudováno 2,275 km gravitační kanalizace z PP DN 250 UR2. Kanalizaci tvoří páteřní stoka A, která je svedena do 
kořenové ČOV. Do páteřní stoky A jsou svedeny stoky A1, A2, A2-1, A3, A4, A5, A6 a A7. KČOV je vybavena 
štěrbinovou nádrží, čerpací jímkou a 2 linkami osazenými vertikálním, horizontálním filtrem a P-filtrem o kapacitě 300 
EO. Odpadní vyčištěné vody jsou vypouštěny do místního recipientu – Nedražický potok. 
Dále se v obci nachází stávající kanalizace z betonových trub DN 300 – 400 v délce 1,7 km a nová kanalizace z 
plastových trub PP DN300 v délce  0,35 km. Kanalizace je místy mělce uložená. Vybudována je v různých časových 
obdobích, profily a materiály stok nejsou kromě nové kanalizace geodeticky zaměřené. Kanalizace je zaústěna 
samostatnými výustěmi v obci do zatrubněného potoka, dále přímo do místního recipientu. Kanalizace v současnosti 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Honezovice se nachází 8 km západně od města Stod, v nadmořské výšce 400 m n.m., v oblasti zemědělského 
průmyslu. 40 % obytných domů je využíváno k rekreaci. Počet obyvatel 202.Výhledově obec Honezovice počítá s cca 
10 % nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 stagnace). Recipientem je Nedražický potok. Obec se nenalézá 
v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3212.0405.01

Název obce: Honezovice

Kód obce (IČOB): 04175 (540668)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3212 (3212)

Název ORP3: Stod

Kód OPOU2 ČSÚ: 32123

Název OPOU2: Stod

HonezoviceNázev 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)

HonezoviceCZ032.3405.3212.0405.01 04175 540668
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slouží pro odvod dešťových vod.

V obci Honezovice je uvažováno pouze s dostavbou nové splaškové kanalizační sítě v okrajových částech obce v 
místech určených pro budoucí zástavbu. Předpokládá se vybudování 0,3 km splaškové kanalizace DN 250.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

03.03.2017 Aktualizace 2016

12.01.2012 Aktualizace 2011

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