
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Nezbavětice (karta obce: CZ032_0294_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. 2017 ze Statistického úřadu

Obec Nezbavětice nemá vodovod pro veřejnou potřebu obyvatelé obce využívají k zásobování vodou vlastní studny. 
Kvalita vody ve studních není známá. Vzhledem k poloze obce a zjištěné dobré kvalitě vody v blízkých studních, ze 
kterých je zásobována část obce Chválenice a tamní zemědělská farma, předpokládá se ve studních kvalita vody 
vyhovující kritériím pro pitnou vodu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

S ohledem na další rozvoj obce v západním směru se navrhuje vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu s 
napojením na vlastní zdroj - vrt (předpokládaná vydatnost 0.7 l/s, hloubka 45m). Vrt bude v první etapě výstavby 
vodovodu osazen tlakovou stanicí, později  bude realizováno výtlačné čerpadlo a vodojem o objemu 2x25 m3.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z obce Chválenice, 2 km
Užitkovou vodou – z místního koupaliště nebo dovoz cisternami

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

V obci Nezbavětice je postupně vybudovaná síť dešťové kanalizace, která je využívána jako jednotná. Délka 
kanalizace z betonových trub DN 400 – 500 je 3,25 km. Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků od asi 50% 
obyvatel obce. Zbývající obyvatelé obce využívají žumpy a odpadní vody se likvidují odvozem na zemědělské 
pozemky. 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Navrhuje se rekonstrukce a dostavba stávající kanalizace a podchycení volných kanalizačních výustí výstavbou 
jednotné kanalizace s gravitačním odvedením na nově uvažovanou ČOV pod obcí v údolí Nezbavětického potoka. 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Nezbavětice (438 – 468 m n. m.) se nachází 11 km jihovýchodně od města Plzně, 1 km od silnice I/20 Plzeň – 
Nepomuk. Obec je převážně zastavěna bývalými zemědělskými usedlostmi a rodinnými domy. V obci jsou základní 
obchodní služby, kulturní dům a zemědělská farma. V obci je návesní rybník a koupaliště, recipientem je málo vodná 
vysychající vodoteč Nezbavětický potok. 
V obci je v současné době přihlášeno k trvalému pobytu 217 obyvatel. Očekává se menší rozvoj obytné zástavby a 
nárůst počtu obyvatel na 250.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3406.3209.0294.01

Název obce: Nezbavětice

Kód obce (IČOB): 16313 (553590)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3209 (3209)

Název ORP3: Plzeň

Kód OPOU2 ČSÚ: 32092

Název OPOU2: Starý Plzenec

NezbavěticeNázev 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)

NezbavěticeCZ032.3406.3209.0294.01 16313 553590

Stránka 1 z 2
Aktualizováno: 13.02.2018

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Nezbavětice (karta obce: CZ032_0294_01)

Toto řešení podchytí odpadní vody z celé stávající kanalizační sítě.

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

13.02.2018 Aktualizace 2017

12.01.2012 Aktualizace 2011

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