Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kokašice (karta obce: CZ032_0430_01)

A. NÁZEV OBCE
Kokašice

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

CZ032.3410.3213.0430.01
Kokašice
06794 (541494)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3213 (3213)
Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ:

32131

Název OPOU2:

Bezdružice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3213.0430.01

Název části obce:
Kokašice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

06794

541494

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Kokašice (500 m n.m.) se rozkládá 2,5 km západně od Konstantinových Lázní, při úpatí hradu Švamberk, 15
km (severně ) od města Stříbra. Je zde mnoho historických památek. Správně pod Kokašice patří obce Lomy, Čeliv
a Krasíkov. V obci je celkem 72 obydlených domů, z toho 56 trvale obydlených s 248 obyvateli trvale žijícími, 16
rekreačních chalup s 35 obyvateli s omezeným pobytem. Do roku 2015 se nepředpokládá(odhad PRVKPK) nárůst
obyvatel. Recipientem je „Břetislavský potok“. V obci Kokašice se nachází přírodní park „Hadovka“ a léčivé prameny,
obec se nachází v Ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II stupně II B lázeňského místa Konstantinovy
Lázně. Zdrojem požární vody jsou 2 místní rybníky + 1 za obcí.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu Kokašice je skupinový vodovod Bezdružice – Konstantinovy Lázně.
Rozvodná síť začíná ve VDJ Konstantinovy Lázně 2 x 50m3 (kóta dna – 570,27 m n.m., kóta hladiny – 573,67 m
n.m.) je vedeno potrubí, které prochází obcí Kokašice a je zavedeno do VDJ Krasíkov 2 x 150m 3 (kóta dna – 70,27
m n.m., kóta hladiny – 573,m n.m.). Celková délka rozvodné sítě je 6,208 km – DN 100 - 300. Na síti je vybudováno
69 ks přípojek o celkové délce 0,474 km.
Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 100% obyvatel.
Vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu je obec Kokašice, provozovatelem VAK KV.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Dle údajů vodovod vyhovuje a před r. 2015 se nepočítá v souladu s PRVKPK, s žádnými rozhodujícími pracemi.

D.3

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

Zdroj pitné vody – cisterny, Konstantinovy Lázně 2,5 km, Užitková voda – Hadovka

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Kokašice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 1,463 km. Vybudována je z kameninových,
betonových a železobetonových trub DN 300 – 600, celkový počet kanalizačních přípojek - 2 ks . Obec Kokašice má
vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Na kanalizační síť je napojeno 100% obyvatel.
Majitelem kanalizační sítě je obec Kokašice, provozovatelem VAK KV.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kokašice (karta obce: CZ032_0430_01)
Obec má záměr předělat část stávající kanalizační sítě, která neodpovídá ČSN
(variantně se uvažuje s přečerpáním na ČOV K. Lázně)
Návrh PRVKPK Ponechat stávající řešení, pouze zrekonstruovat cca 60% sítě. Realizace rekonstrukce po r. 2015.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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