Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kamenný Újezd (karta obce: CZ032_0260_03)

A. NÁZEV OBCE
Kamenný Újezd

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

CZ032.3407.3208.0260.03
Nýřany
10849 (559300)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3208 (3208)
Nýřany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32082

Název OPOU2:

Nýřany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3407.3208.0260.03

Název části obce:
Kamenný Újezd

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10847

559300

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kamenný Újezd (355 – 380 m n. m.) se nachází 2 km severozápadně od Nýřan, jejichž je administrativní částí.
Zástavbu tvoří většinou rodinné domy.
V obci je 579 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá nárůst na 460 obyvatel.
Recipientem je Kbelanský potok vlévající se na začátku Nýřan do Hněvnického a dále do Vejprnického potoka.

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, stavebního úřadu
- mapové podklady od provozovatele - VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- výroční technická zpráva 2002 - VODÁRNA PLZEŇ a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Kamenný Újezd je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje všechny obyvatele.
Vlastníkem vodovodu je Vodárenská a kanalizační a.s., provozovatelem VODÁRNA PLZEŇ a.s. Vodovod je součástí
skupinového vodovodu Plzeň – Nýřany - Líně.
Je napojen gravitačním přívodním řadem PVC 110 v délce 0,42 km z Nýřan do čerpací stanice na jihovýchodním
okraji části a odtud do rozvodné vodovodní sítě z PVC 90 v délce 2,63 km. Počet přípojek je 116 v celkové délce 1,1
km. Vodovod je funkční, v dobrém stavu.
V místní části je jedna obecní studna. Jako zdroj požární vody slouží v části betonová nádrž na severovýchodním
okraji směrem na Pankrác.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Navrhujeme výměnu technologie i čerpadel v čerpací stanici – investiční odhad 0,2 mil. Kč – realizace 2007.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Nýřan – 2 km, z Plzně – 14 km
Užitkovou vodou – studny, požární nádrž na severovýchodním okraji směrem na
Pankrác.

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V části Kamenný Újezd byla v roce 2010 zhotovena splašková kanalizace - oddílná, v celkové délce 3,458 km z
potrubí PVC 250 a 300 mm. Dále byla vybudována tlaková kanalizace PE 63 o délce 0,282 km, ČS a výtlak u ČSOV
PE 90 v délce 0,2 km. Po realizaci jsou svedeny všechny odpadní vody na ČOV Tlučná.

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Neplánuje se další rozšíření kanalizace.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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