Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Nebílovy (karta obce: CZ032_0313_01)

A. NÁZEV OBCE
Nebílovy

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

CZ032.3405.3210.0313.01
Nebílovy
10407 (540340)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3210 (3210)
Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ:

32101

Název OPOU2:

Přeštice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3405.3210.0313.01

Název části obce:
Nebílovy

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10407

540340

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Nebílovy se nachází 11km jihovýchodně od města Přeštice, v nadmořské výšce 420 m n.m. V obci je 330
trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 330 trvale bydlících obyvatel. V současnosti má
obec zpracován Územní plán, který je podkladem pro budování a rozvoj v nejbližších letech. Vzhledem k poloze a
dobré dosažitelnosti z Plzně jsou Nebílovy obcí, kde stoupá zájem o bytovou výstavbu. Také je zde zpracován
Generel plynofikace. Nebílovy se staly regionálním vítězem v soutěži „Vesnice roku 1998“. Stávající průmysl není
v obci žádný a nepočítá se s ním ani v budoucnu.
Recipientem je Nebílovský potok. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu.
Jako zdroj požární vody slouží místní rybník a víceúčelová požární nádrž.

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
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Nebílovy využívá jako zdroj pitné vody domovní a obecní studny. Množství vody ve studních je dostatečné,
kvalita vody je hodnocena jako dobrá.
Je zbudován nový vodní zdroj a úpravna vody o výkonu 1,0 l/s. Dále je zbudováno cca 640 m vodovodních řadů z
materiálu PVC 90, převážně v novém stavebním obvodu v západní části obce Nebílovy.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Byla navržena nová vodovodní síť v celkové délce 3, 217 km z materiálu PVC 90 mm a 110 mm, rozvodné řady po
celé obci. Návrh PRVKPK – realizace stavby vodovodu pro veřejnou potřebu v roce 2013 - 2014 dle finančních
možností obce.
Profil matl
110 PVC
90 PVC

D.3

délka v km
801 m
2416 m

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

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 11 km
Užitkovou vodou – Nebílovský potok, místní rybník a požární nádrž.

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 21.1.2013
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Obec Nebílovy má splaškovou kanalizační síť z PVC trub DN 200 - 250, resp. kamenina 300 mm v délce 3,058 km.
Na kanalizaci je připojeno 99% trvale bydlících osob a 68% rekreantů. 1 % trvale bydlících obyvatel je napojeno do
bezodtokových jímek. Odpadní vody jsou vyváženy na ČOV obce (1km).
Kořenová ČOV byla nahrazena mechanicko – biologickou ČOV. V současné době je ČOV již v trvalém provozu,
předpokládají se však problémy s její kapacitou. Po předčištění je vypouštěna odpadní voda 1 volnou výustí do
Nebílovského potoka.
Vlastníkem kanalizace je obec Nebílovy, provozovatelem je společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Bylo navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě do zbývající části obce v celkové délce 0,383 km. PRVKPK
předpokládá realizaci rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukci a zkapacitnění ČOV na kapacitu 350 EO po roce 2012.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

21.1.2013

Aktualizace 2012

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 21.1.2013
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