Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Horní Kamenice (karta obce: CZ032_0406_01)

A. NÁZEV OBCE
Horní Kamenice

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

CZ032.3401.3212.0406.01
Horní Kamenice
04307 (553662)

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:
CZ032.3401.3212.0406.01

Název části obce:
Horní Kamenice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

04307

553662

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Horní Kamenice nachází se 3 km jižně od města Holýšov, v nadmořské výšce 378 m n.m., v oblasti
zemědělského průmyslu. Počet trv. žijících obyvatel 256, 29 % obytných domů je využíváno k rekreaci. Výhledově
obec Horní Kamenice počítá s nárůstem obyvatel.
Recipientem je Srbický potok. Obec 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 ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- studie „Horní Kamenice – vodovod“ – zpracovatel Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Horní Kamenice není zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni
pitnou vodou z domovních studní.
Množství vody ve studnách není dostatečné, neboť některým obyvatelům v roce 2018 docházela pitná voda ve
studních.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Horní Kamenice se počítá s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu dle zpracované studie „Horní
Kamenice – vodovod“ a s napojením na vodovodní přivaděč z SV Nýrsko v Ohučově.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny Holýšov 3 km
Užitkovou vodou – Srbický potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Horní Kamenice má v současné době tři kanalizační systémy likvidace odpadních vod:
1. Splašková kanalizace oddílná, gravitační, 3,1 km - Slouží pro odvedení splaškových vod na centrální ČOV z celé
obce mimo oblast nově vystavených rodinných domků „Pod lesem“.
2. Jednotná kanalizace, gravitační - Odvádí vyčištěné odpadní vody z lokálních ČOV jednotlivých nemovitostí a vody
dešťové z těchto nemovitostí. Jedná se o nově vystavené rodinné domky v lokalitě „Pod lesem“.
3.Dešťová kanalizace - Jedná se o historicky vybudovanou kanalizaci, která do vybudování splaškové kanalizace
plnila funkci jednotné kanalizace. V současné době jsou do této podpovrchové kanalizace přepojeny všechny
dešťové vody z jednotlivých nemovitostí. Výusti těchto kanalizací jsou přímo do Srbického potoka.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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ČOV aktivační mechanickobiologická, kapacity 400 EO, s jemnobublinkovou aktivací, nitrifikací, a denitrifikací.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace a ČOV je obec.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Výhledově se uvažuje o dobudování oddílné kanalizace v lokalitě „Pod lesem“.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

23.06.2020

Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu

15.07.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

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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