
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Neurazy (karta obce: CZ032_0218_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

V obci Neurazy není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

Množství vody ve studnách je dostatečné.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Navrhovaná nová vodovodní síť v obci bude vytvořena jako větevná síť s přívodním a zásobovacím řadem. Potrubí 
zásobovacího řadu je navržené z PVC DN 90 o délce 3,55 km. Přívodní řad je z PE DN 110 o délce 0,39 km. 
Přívodní řad bude napojen na zemní vodojem nad obcí a z něj bude voda gravitačně přiváděna do zásobiště.
Informace o možném vodním zdroji v okolí obce a tudíž i napojení na vodojem nebyly v době zpracování známé 
(dostupné).
 PRVKPK předpokládá realizaci dle tohoto návrhu po r.2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 7 km
Užitkovou vodou – potok Tůně

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

Obec Neurazy má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 500, o 
celkové délce 5,0 km, do které po předčištění v septicích odvádí odpadní vody 80 % trvale bydlících obyvatel i 
rekreantů. Kanalizace je vyústěna do potoka Tůně.

Od 20 % obyvatel, jsou zachycovány odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné 
pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Neurazy se nachází 7 km jihozápadně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 488 m. n. m, v  oblasti 
převážně zemědělské. V obci je drobná kovovýroba a dřevovýroba. Výhledově obec nepočítá s nárůstem obyvatel. 
V obci je 40 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je potok Tůně. Obec se nalézá v části chráněné krajinné 
oblasti Planický hřeben. V současnosti v obci žije 334 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – stagnace – 334 
obyvatel).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3207.0218.01

Název obce: Neurazy

Kód obce (IČOB): 10422 (558125)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3207 (3207)

Název ORP3: Nepomuk

Kód OPOU2 ČSÚ: 32071

Název OPOU2: Nepomuk

NeurazyNázev 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)

NeurazyCZ032.3405.3207.0218.01 10422 558125
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Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a 
propustků do svahu ke vsakování.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Neurazy.

Obec pro nedostatek finančních prostředků do budoucna odkanalizování splaškových vod nepřipravuje.
Stávající jednotná kanalizace bude v obci ponechána a bude se využívat jako dešťová kanalizace.
Splašková kanalizační síť je v obci Neurazy navrhována gravitační.. Kanalizační síť bude provedena z PVC trub DN 
250 o celkové délce 3,46 km. Alternativním materiálem trub je kamenina. Celá kanalizace je dělena na dvě 
strategické oblasti odkanalizování. Jsou to centrální část obce Neurazy a část Cikánka. Z obou partií budou odpadní 
vody přivedeny k ČOV odděleně.
ČOV bude umístěná pod oblastí Cikánka u potoka Tůně. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vyvedeny do již 
zmiňovaného potoka Tůně. Kal bude odvážen specializovanou firmou zabývající se likvidací či využitím kalu.

PRVKPK předpokládá kompletní realizaci kanalizační sítě a ČOV dle tohoto návrhu po r.2015.

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.
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