
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Zadní Chodov (karta obce: CZ032_0503_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

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 provozovate

Obec zásobuje pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu 244 obyvatel. 
Zdrojem pitné vody je skupinový vodovod Broumov. Zdrojem pitné vody jsou jímací zářezy, odkud je voda svedena 
do zemního vodojemu 2 x 200 m3. Spotřebiště jsou zásobena gravitačně.počet přípojek 75.
Zásobovací řady JS 100 materiál plast. Celková délka řadů 2,702 km.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů je obec Zadní Chodov. 

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec nepřipravuje žádné investice do vodovodní sítě.
PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny 6 km Planá.
Užitkovou vodou – potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Zadní Chodov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub DN 400 - 600, do které 
odvádí po předčištění v septicích (42 ks) a domovních mikročistírnách (2 ks) odpadní vody 131 obyvatel. Kanalizace 
je vyústěna do levého přítoku Hamerského potoka.
Ostatní obyvatelé akumulují odpadní vody v odpadních jímkách (36 ks), které jsou vyváženy převážně na polní a jiné 
pozemky.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizační sítě je obec.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Zadní Chodov (500 m n.m.) se nachází 10 km severně od Tachova, v oblasti zemědělského průmyslu. V obci 
je 244 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) v obci 244 trvale žijících obyvatel. 
Recipientem je bezejmenný levý přítok Hamerského potoka. Obec Zadní Chodov se nachází z části v chráněné 
krajinné oblasti Český les.

B.1          ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0503.01

Název obce: Zadní Chodov

Kód obce (IČOB): 18958 (541362)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32152

Název OPOU2: Planá

Zadní ChodovNázev části obce (ZSJ):

Název části obce:Kód části obce PRVK:
Kód části 

obce PRVK:
IČOB obce 
obce ÚIR:

A.1          Značení dotčených částí obce (ZSJ)

Zadní ChodovCZ032.3410.3215.0503.01 18958 541362
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   Obec Zadní Chodov má zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení, která je nyní v procesu schvalování a 
podání žádosti o stavební povolení se předpokládá v měsíci 07/2010. Kanalizační síť je navržena jako oddílná. 
Splašková kanalizace KT DN 250 celkové délky 2517 m odvádí odpadní vody na novou machanicko-biologickou 
čistírnu odpadních vod pro 300 EO. Součástí projektu je i vodovodní přípojka pro ČOV, která se napojuje na stávající 
vodovod. Současně je v západní části obce navržena dešťová kanalizace PP DN500 délky 210 m.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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