Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Nezdřev (karta obce: CZ032_0219_01)

A. NÁZEV OBCE
Nezdřev

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

CZ032.3405.3207.0219.01
Nezdřev
10445 (540102)

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:
CZ032.3405.3207.0219.01

Název části obce:
Nezdřev

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10445

540102

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Nezdřev se nachází 15 km jihovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 520 m n. m., v oblasti
zemědělské a lesního průmyslu. Výhledově obec nepočítá s nárůstem obyvatel. V obci je 24 % budov využíváno
k rekreaci. V současnosti v obci žije 116 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – stagnace - 116 obyvatel).
Recipientem je rybník Strašil. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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 provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Nezdřev není rozvod pitné vody, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.
Množství vody ve studnách je dostatečné.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec nepřipravuje stavbu vodovodu pro veřejnou potřebu. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou
vodou i po r. 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk, 15 km
Užitkovou vodou – rybník Strašil

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec v roce 2011 vybudovala gravitční stokovou splaškovou kanalizaci a vlastní ČOV pro 120 EO.
ČOV je situována pod hrází Velkého Nezdřevského rybníka, recipientem vyčištěných vod je bezejmenný potok.
Odpadní vody ze severní části obce, které není možné gravitačně odkanalizovat, jsou sváděny do čerpací stanice a
odtud čerpány výtlakem do kanalizace u obecního úřadu. Celková délka činí 1,35 km.
Ze stávajíci stokové sítě, vznikla oddílná dešťová kanalizace v délce 1 km.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odkanalizování obce se nebude do budoucna měnit.

Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 22.7.2009
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AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

22.7.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004

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