
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kbelany (karta obce: CZ032_0245_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
- urbanistická studie Frei-projekt 12/92

V obci Kbelany není vybudována veřejná vodovodní siť. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních 
studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je vyhovující. V obci se nachází jedna 
obecní studna. K zásobení požární vodou slouží požární nádrž.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Navrhujeme napojení na skupinový vodovod Plzeň-Nýřany-Líně, který je uvažován k prodloužení do Heřmanovy Hutě 
k realizaci v roce 2012. 
Napojení je možno provést na vodovodní přivaděč Blatnice – Heřmanova Huť zásobním řadem z potrubí PVC DN 80 
v délce cca 1,1 km. Předpokládaný termín realizace po roce 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Nýřan, 8 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z požární nádrže

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

V obci Kbelany není vybudována žádná kanalizační síť. Splaškové vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se 
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má záměr vybudovat dešťovou kanalizaci jako protierozní opatření. Navrhujeme v případě realizace tohoto 
záměru, po prověření n-denních průtoků ve vodoteči Kbelanský potok realizovat kanalizaci jako jednotnou, 
s možností napojení nově vybudovaných domovních mikročistíren. Kanalizace jednotná je navržena z potrubí HDPE 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Kbelany (409–425 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 20 km západně od Plzně. Nedaleko od obce 
prochází významná komunikace silnice I. třídy Plzeň-Stříbro. Celé obec je ve středně svažitém terénu. Zástavbu 
obce tvoří rodinné domy a menší rekreační objekty. 
V obci je 69 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá v obci nárůst na 95 obyvatel. Věková struktura 
obyvatelstva je okolo 50-ti let. Obec je bez pracovních příležitostí. 
Recipientem je Kbelanský potok. 

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0245.01

Název obce: Kbelany

Kód obce (IČOB): 14054 (538183)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32082

Název OPOU2: Nýřany

KbelanyNázev 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)

KbelanyCZ032.3407.3208.0245.01 14054 538183
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DN 1000 v délce 0,8 km. Termín realizace po roce 2015. 

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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