Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Bohdašice (karta obce: CZ032_0450_03)

A. NÁZEV OBCE
Bohdašice

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

CZ032.3404.3214.0450.03
Dlouhá Ves
02653 (556076)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3214 (3214)
Sušice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32142

Název OPOU2:

Sušice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3404.3214.0450.03

Název části obce:
Bohdašice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

02652

556076

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bohdašice (596 - 610 m n.m.) je administrativní část obce Dlouhá Ves. Nachází se 2 km jihovýchodně od obce
Dlouhá Ves. Jedná se o místní část se zástavbou rodinných domů. Za prací lidé dojíždí převážně do Sušice.
V místní části žije 46 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá v místní části 46 obyvatel.
Recipientem je řeka Otava a Račí potok. Místní část Bohdašice leží v pásmu hygienické ochrany.

C. PODKLADY
- prohlášení 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 Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 06/2006, včetně příloh
- doplnění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 11/2006, včetně příloh

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Bohdašice je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Část domů je zásobena ze
stávající společné studny.
Množství vody v těchto studních je nedostatečné, kvalita vody často neodpovídá.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nedostatečnému množství vody ve studních v předchozích letech, uvažuje obec Dlouhá Ves s výstavbou
vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Bohdašice.
Voda z nových tří zdrojů bude čerpána do nového vodojemu Dlouhá Ves 1×30 m3 výtlačným řadem PE DN 80 délky
cca 1,200 km. V novém vodojemu bude umístěna případná úprava vody včetně desinfekce a automatická tlaková
stanice pro zásobování pitnou vodou místní části Bohdašice. Z vodojemu bude voda dodávána zásobním řadem
PE DN 80 o celkové délce 1,050 km do místní části Bohdašice.
Realizace se předpokládá v letech 2007 - 2008.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Dlouhé Vsi – 2 km, balená voda ze Sušice – 10 km
Užitkovou vodou – řeka Otava, Račí potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Bohdašice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Annín nebo ČOV Sušice.
V místní části je jedna domovní mikročistírna pro rodinný domek.
Zpracovatel PRVK: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Aktualizováno: 30.6.2008
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Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků na terén.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Bohdašice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 0,979 km
bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 63 v celkové délce 2,147 km (není zahrnuto
v celkové délce oddílné kanalizace), dopravující OV do kanalizačního systému obce Dlouhá Ves – viz list obce
Dlouhá Ves .
Předpokládaná realizace v roce 2007-2008.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.6.2008

Popis:
Aktualizace karet obcí za rok 2006

Zpracovatel PRVK: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Aktualizováno: 30.6.2008
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