Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Červený Újezd (karta obce: CZ032_0281_02)

A. NÁZEV OBCE
Červený Újezd

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

CZ032.3407.3208.0281.02
Zbůch
19195 (559661)

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:
CZ032.3407.3208.0281.02

Název části obce:
Červený Újezd

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

19193

559661

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červený Újezd (340–347 m n. m.) se nachází 0,5 km východně od obce Zbůch, jejichž je administrativní částí.
Zástavba je tvořeny rodinnými domy a nízkopodlažními bytovými domy.
V místní části je 80 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá stejný počet 80 obyvatel.
Recipientem je Zálužský potok.

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
- výroční technická zpráva 2003 – VODÁRNA PLZEŇ a.s.

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Červený Újezd je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje zásobování všech
obyvatele. Vlastníkem vodovodu je Vodárenská a kanalizační a. s.. Vodovod provozuje VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Vodovod je součástí skupinového vodovodu Plzeň – Nýřany - Líně. Místní část Červený Újezd je napojena přívodním
potrubím PVC DN 160 v délce 1 km na vodovodní systém obce Zbůch. Rozvodná síť po místní části je z potrubí PVC
DN 90 v délce 0,2 km a PVC DN 110 v délce 0,6 km. Počet přípojek je 36 v celkové délce 0,2 km.
10 % obyvatel využívají domovní studny s dostatečným množstvím pitné vody, která ovšem nevyhovuje kvalitou
z hlediska zvýšené koncentrace železa a manganu. Jako zdroj požární vody slouží v místní části rybník na jižní
straně.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do roku 2015 se předpokládá napojení zbývajících 10 % obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu.

D.3

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

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Chotěšova, 4 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z rybníku na jihu místní části

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V místní části obce Zbůch – Červený Újezd je vybudována jednotná kanalizační síť. Jedná se o systém jednotné
kanalizace, která je připojena na kanalizační systém obce Zbůch a dále jsou odpadní vody odváděni na ČOV Líně.
Provozovatelem celého systému je Vodohospodářský servis s. r. o., Dobřany. Kanalizace je vedena z potrubí
betonového DN 300 délky 0,9 km.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odkanalizování a čištění odpadních vod se nebude měnit ani v budoucnu.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

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