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B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY
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C. PODKLADY
- údaje o počtu obyvatel obce  z automatizovaného informačního systému evidence obyvatel k 1.1.2015
- informace od provozovatele Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Obec Bezděkov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem jsou
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Voda do obce Bezděkov a Koryta je dodávána společnou větví ze 
skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko.
Z akumulace upravené vody v úpravně vody Nýrsko 2×2500 m3 (523,0/528,0 m n.m.) je voda vedena pomocí 
gravitace (ocelové potrubí DN 600, délky 19,1 km) do vodojemu Hůrka – nový 2×5000 m3 (453,0/448,0 m n.m.)
v Klatovech. Voda do VDJ Bezděkov 2×100 m3 (444,5/447,8 m n.m.) přivedena samostatným přiváděcím řadem, VDJ
funguje jako vodojem před spotřebištěm.
Zdrojem požární vody jsou hydranty, nádrže a řeka Úhlava.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.
Vzhledem k únikům vody z vodovodní sítě se předpokládá mimo běžných oprav postupná rekonstrukce stávajících 
vodovodních řadů. V návaznosti na plánovanou výstavbou je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě do okrajových 
částí zástavby.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 5 km
Užitkovou vodou – 3 rybníky, nádrž, místní studny

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

Obec Bezděkov, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Bezděkov (401 - 436 m n.m.) se nachází 5 km západně od města Klatovy. Obec je sídlo střediskového 
charakteru, leží na bezejmenných přítocích řeky Úhlavy, ve zvlněném terénu Šumavského podhůří, při silnici I/22 
Klatovy -Kdyně-Domažlice, správní území tvoří 6 administrativních částí.
Zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělské usedlosti, administrativní, zemědělské budovy a budovy občanské 
vybavenosti. V obci je v současné době 611 trvale žijících obyvatel. Tento stav by se měl v návaznosti na plánovanou 
výstavbu do roku 2020 navýšit na 830. Struktura obyvatelstva je vyvážená s nárůstem mladší generace.
Nabídka pracovních příležitostí je především lehký průmysl, dále pak v okolních větších obcích a městech.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí, je zde ochranné pásmo III. stupně (vodárenský tok 
Úhlava).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0118.01

Název obce: Bezděkov

Kód obce (IČOB): 00348 (555801)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

BezděkovNázev 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)

BezděkovCZ032.3404.3205.0118.01 00348 555801
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oddílnou kanalizační síť. Provozovatelem jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
Dešťová kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace budované bezkoncepčně, postupně podle možností 
předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizací, která byla převážně vybudovaná z betonových a 
keramických trub DN 65 – 600 mm v celkové délce cca.3,5 km, odtékají dešťové vody do místní bezejmenné 
vodoteče a do řeky Úhlavy. 
Splaškové vody jsou od roku 2009 odváděny splaškovou kanalizací o celkové délce 4,9 km a následně čerpány do 
kanalizačního systému a na ČOV Klatovy.

Obec plánuje rozšíření lokalit pro rozvoj bydlení. V budoucnu by měly být napojeny na stávající kanalizaci.

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.

Stránka 2 z 2
Aktualizováno: 30.11.2004

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.


