NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Bezděkovec (karta obce: CZ032_0213_02_N)

A. NÁZEV OBCE
Bezděkovec

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

CZ032.3405.3207.0213.02
Mileč
09456 (558052)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3207 (3207)
Nepomuk

Kód OPOU2 ČSÚ:

32071

Název OPOU2:

Nepomuk

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3207.0213.02

Název části obce:
Bezděkovec

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

09454

558052

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Bezděkovec se nachází 6 km jihovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 460 m. n. m, v
oblasti převážně zemědělské. Výhledově se nepočítá s nárůstem obyvatel. Správou spadá pod obec Mileč.
Recipientem je Myslívský potok. Bezděkovec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti. V současnosti zde žije
45 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 41 obyvatel).

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Bezděkovec není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních a obecních studní.
Obec má zpracovaný projekt a podanou žádost o vydání Územního rozhodnutí - na stavbu vodovodu pro veřejnou
potřebu. Podle finančních možností budou v obci vodovod realizovat.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Mileč plánuje vybudování veřejného vodovodu v místní části Bezděkovec. Na konci rozvodných řadů v obci
Želvice bude umístěna vodoměrná šachta, od níž povede vodovodní přivaděč z materiálu PE 90 mm do obce
Bezděkovec. Délka vodovodního přivaděče bude cca 600 m. V obci Bezděkovec bude cca 1 800 m rozvodných
vodovodních řadů z materiálu PE 90, které umožní připojení cca 45 přilehlých nemovitostí na zdroj kvalitní pitné vody.
To představuje 100 % trvale bydlících i rekreantů.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 6 km
Užitkovou vodou – Myslívský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Bezděkovec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300, o
celkové délce 0,86 km. Do této kanalizace po předčištění v septicích vypouští odpadní vody 28 % obyvatel.
Kanalizace je vyústěna do Myslívského potoka.
Od 2 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v domovních mikročistírnách vypouštěny mimo kanalizaci.
Odpadní vody od 70 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
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pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a
propustků do Myslívského potoka.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Mileč.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Výstavba nové splaškové kanalizace s jednou centrální mechanicko - biologickou ČOV v obci Želvice pro 550 EO
pro všechny místní části Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

21.07.2022

Aktualizace 2022 - změna návrhu kanalizace

03.03.2017

Aktualizace 2016

30.11.2004

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