Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kvíčovice (karta obce: CZ032_0410_01)

A. NÁZEV OBCE
Kvíčovice

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

CZ032.3401.3212.0410.01
Kvíčovice
07833 (553841)

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:
CZ032.3401.3212.0410.01

Název části obce:
Kvíčovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

07833

553841

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Kvíčovice se nachází 2 km západně od města Holýšova, v nadmořské výšce 365 m n.m., v oblasti převážně
zemědělské. Počet trvale žijících obyvatel 391. Výhledově obec Kvíčovice počítá s novou výstavbou bytových domů.
Recipientem je Neuměřský 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 z 1.1.2018
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
Podklady pro aktualizaci 2007:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Kvíčovice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel. Zdrojem vody je skupinový
vodovod Nýrsko. Napojení je provedeno z hlavního přivaděče Staňkov – Holýšov. Vodovodní rozvody jsou provedeny
z PVC, PE, IPE trub DN 90 - 160 mm v celkové délce 4,45 km. V letech 2014, 2016-2017 došlo k dostavbě vodovodu
i v lokalitě nové obytné zóny.
Vlastníkem rozvodů je obec Kvíčovice, provozovatelem je CHVaK a.s. Domažlice.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec počítá do toku 2022 s mírným rozvojem, s mírným navýšením počtu obyvatel. V současné době tomuto
předpokladu vodovodní řad plně vyhovuje.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Holýšov, 2 km
Užitkovou vodou – Neuměřský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vzhledem k tomu, že původní kanalizace neodpovídala svou hloubkou, uložením, těsností a provedením platným
normám, přistoupila obec Kvíčovice v letech 2014-2017 k vybudování nové splaškové kanalizační sítě v celkové
délce 5,26 km, z toho výtlak 1, 99 km, na kterou je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.
Nové kanalizační řady jsou vyhotoveny z materiálu PP DN 250 – 400, výtlak z materiálu PE DN 90.
Splaškové vody jsou gravitačně svedeny do čerpací stanice a následně výtlakem odvedeny do kanalizačního
systému města Holýšov a dále na ČOV Holýšov.
Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 22.07.2009
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Původní kanalizační síť je provozována jako dešťová, vyúsťuje do 12 volných výpustí do potoka Chuchla.
Vlastníkem kanalizace je obec, provozovatelem je CHVaK a.s. Domažlice.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odkanalizování se nebude do budoucna měnit.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

22.07.2009

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: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 22.07.2009
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