
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Brnířov (karta obce: CZ032_0022_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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
OUDO/3302/2000/ŽP ze dne 11.února 2000

Obec Brnířov je v současné době zásobena z 80% pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z r.1991. 20% 
obyvatel využívá ke svému zásobení domovní studny. Vodovod v obci je připojen na vodovod města Kdyně přes 
vodoměrnou šachtu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci je plánováno připojení zbývajících 20 % nenapojených obyvatel rozvodem z PVC DN 90, délky 0,75 km. 
Realizace se předpokládá po roce 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – z vodovodu, Elitex Kdyně
Užitkovou vodou – rybník v obci

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

Obec Brnířov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění 
v septicích, napojeno 78 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 2,3 km. 
Vybudována je z betonových trub DN 400 a DN 600, je mělce uložená a svým provedením nevyhovuje současným 
normám. Kanalizace je většinou bez revizních šachet. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny sedmi 
vyústěními do Starého potoka, který je přítokem Zahořanského potoka. V roce 2003 bylo zkolaudováno cca 0,2 km 
oddílné kanalizace. Odpadní vody od 17 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní 
a jiné pozemky. V domovních mikročistírnách jsou přečištěny odpadní vody od 5% obyvatel s odtokem do 
kanalizace. Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody do Starého potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Brnířov (445 - 470 m n.m.) se nachází 2 km jihovýchodně od Kdyně. Převládá novější výstavba. V obci žije 355 
trvale bydlících obyvatel. Výhledově se počítá s výstavbou obytných objektů (nová obytná zóna) a výrazným 
nárůstem obyvatel, v roce 2015 se předpokládá 560 obyvatel.
Recipientem je Zahořanský potok a rybník uprostřed obce. Obec se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0022.01

Název obce: Brnířov

Kód obce (IČOB): 00995 (566136)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32022

Název OPOU2: Kdyně

BrnířovNázev 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)

BrnířovCZ032.3401.3202.0022.01 00995 566136

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:
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Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
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V obci Brnířov je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 2,29 km, z kameninových 
nebo plastových kanalizačních trub DN 250.
Kanalizační síť bude napojena do kmenové stoky A města Kdyně a odtud pak budou splaškové vody gravitačně 
odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních vod Kdyně.
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod. Realizace se předpokládá v letech 2009 – 
2010.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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

Název producenta: Charakter výroby: Počet
 zam.

OV 
m3/d

BSK5
kg/d

 NL 
kg/d

CHSK 
Cr kg/d

N-
NH4+ 
kg/d

P-clk. 
kg/d

pč N-
clk. 
kg/d

ZEOS Brnířov a.s.1 50 2,5 1 0,92zemědělství 1,84 0,14 0,08 0,04
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