
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Nadryby (karta obce: CZ032_0257_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 Statistického úřadu
- ProVenkov, spol.s.r.o. – Variantní studie odkanalizování obce Nadryby

   V obci Nadryby je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, jež zásobuje obec pitnou vodou. Většina obyvatel je 
napojena na obecní vodovod, velmi malá část obyvatel využívá k zásobování pitnou vodou domovní studně. Množství 
vody v domovních studních není vždy dostatečné. Kvalita pitné vody je dle informací nevyhovující z hlediska 
zvýšeného obsahu kovů, dusičnanů a bakteriologických látek. V obci se nachází jedna obecní studna.  K zásobení 
požární vodou slouží rybníček na návsi a řeka Berounka.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do všech částí obce vede vodovodní řad a není zapotřebí rozšiřování stávajícího zasíťování.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Dolan, 5 km. 
Užitkovou vodou – domovní studny, rybníček na návsi, řeka Berounka.

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

 Obec Nadryby má částečně vybudovanou dešťovou kanalizační síť, provozovanou obcí. Kanalizace je z betonových 
trub DN 300 a DN 600 v celkové délce 1,1 km. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud 
se vyvážejí na ČOV do Plzně.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Dle závěru vypracované variantní studie odkanalizování obec plánuje výstavbu nové oddílné kanalizační sítě 
zakončené centrální mechanicko-biologickou ČOV.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

  Nadryby (291–330 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 14 km severovýchodně od města Plzně. Obec leží 
na východním svahu nad údolní nivou řeky Berounky. Zástavbu obce tvoří rodinné domy a bývalé zemědělské 
usedlosti. V obci je 130 trvale bydlících obyvatel, předpokládá se mírný nárůst. Pracovních příležitostí je v obci málo, 
je zde jen několik drobných živnostníků a základních služeb pro obyvatele. Obyvatelé dojíždí za prací do Plzně.
Recipientem je řeka Berounka. Nadryby se nachází v chráněné oblasti Přírodní park Horní Berounka.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3208.0257.01

Název obce: Nadryby

Kód obce (IČOB): 10112 (559253)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3208 (3208)

Název ORP3: Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32083

Název OPOU2: Třemošná

NadrybyNázev 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)

NadrybyCZ032.3407.3208.0257.01 10112 559253
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AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

12.03.2010 aktualizace 2009

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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