Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Nevolice (karta obce: CZ032_0052_01)

A. NÁZEV OBCE
Nevolice

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

CZ032.3401.3202.0052.01
Nevolice
10434 (554031)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3202 (3202)
Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32021

Název OPOU2:

Domažlice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3401.3202.0052.01

Název části obce:
Nevolice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10434

554031

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Nevolice (461 - 488 m n.m.) se nachází 2 km jižně od Domažlic. V obci je 163 trvale bydlících obyvatel.
Nepočítá se s výstavbou obytných objektů. V roce 2015 se předpokládá 160 obyvatel.
Recipientem je bezejmenný potok. Obec Nevolice se nachází na okraji II.b ochranného pásma podzemního zdroje
Smolova u Domažlice .

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.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Nevolice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají
ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. V části obce je ve studních nedostatek vody.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna předpokládáme zásobení obce Nevolice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice Holýšov. Obec bude zásobena ze stávajícího VDJ Nevolice 1x400 m3 (486,94/481,94 m n.m.), část obce bude
zásobena přes navrhovanou AT stanici (Q je 3 l/s, h = 20 m). Rozvodná vodovodní síť je navržena z plastu DN 73 a
90, délky 0,95 km resp. 0,2 m. Bude vybudováno 28 přípojek, celkové délky 0,168 km. Realizace se předpokládá po
roce 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 2 km
Užitkovou vodou – rybník východně od obce

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích,
napojeno cca 81 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,99 km. Vybudována je
v různých časových obdobích, z betonových trub DN 300 - 600 a PVC trub DN 300 – 500. Betonová kanalizace je
převážně nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovuje současným normám. Netěsnost způsobuje značné
průsaky podzemních vod do kanalizace. Odpadní vody jsou vyústěny do Nevolického potoka. Odpadní vody od 19 %
obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky.
Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody do recipientu.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Odpadní vody budou přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 125 délky
2,31 km před plánovanou čistírnu odpadních vod Stráž.
Kanalizace z betonových trub bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

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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