Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Hošťka (karta obce: CZ032_0484_01)

A. NÁZEV OBCE
Hošťka

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

CZ032.3410.3215.0484.01
Hošťka
04623 (560898)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32153

Název OPOU2:

Tachov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0484.01

Název části obce:
Hošťka

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

04623

560898

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Hošťka (575 m.n.m.) se nachází 12 km jižně od Tachova. Obec se nachází v oblasti lesního, zemědělského a
rekreačního charakteru. V obci je 305 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 305 trvale žijících obyvatel.
Recipientem je bezejmenná vodoteč. Obec Hošťka se nachází v chráněné krajinné oblasti Český les.

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
Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o zařazení mezi priority Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 04/2006, včetně příloh

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Hošťka zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 120 trvale bydlících obyvatel. Zdrojem vody
jsou kopané studny ST-1 a ST-3 a vrt HO-1. U studny ST-1 je vybudován objekt odradonování společně
s automatickou tlakovou stanicí pro zásobení horního tlakového pásma obce. Celková vydatnost zdrojů je 1,50 l/s.
Kvalita vody ve zdrojích vyhovuje.
Stávající vodovodní síť je vybudována z plastových a ocelových trub o celkové délce 1,574 km. Stav vodovodních sítí
je špatný až havarijní.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Hošťka.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro rekonstrukci vodovodní sítě a její rozšíření. Nové vodovodní řady budou vybudovány
v celkové délce cca 4,150 km. Stávající vodovodní řady budou rekonstruované v celkové délce cca 1,574 km.
Realizace se předpokládá do roku 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny 12 km město Tachov
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hošťka má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub – beton, DN 300, délka 941m.
Hlavní stoka je zaústěna do bezejmenné vodoteče – přítoku Kateřínského potoka.
Cca 180 obyvatel je napojeno na stávající jednotnou kanalizaci a to přímo či přes septiky. Ostatní obyvatelé mají
Zpracovatel PRVK: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Aktualizováno: 30.6.2008
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jímky na vyvážení.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Hošťka je uvažováno s výstavbou kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,410 km
bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Stávající jednotná
kanalizace bude dále sloužit jen jako dešťová – veškeré kanalizační přípojky budou přepojeny na kanalizaci
splaškovou.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod - mechanicko-biologická ČOV
s nitrifikací a denitrifikací.
Nově navrhované akce se předpokládají na rok 2008 – 2010.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

30.6.2008

Aktualizace karet obcí za rok 2006

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
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