
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Újezdec (karta obce: CZ032_0321_02)

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 z OÚ
- informace od provozovatele a vlastníka
- Variantní studie na odkanalizování obce Ptenín z roku 2017

V místní části Újezdec není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec neuvažuje v blízké budoucnosti s vybudováním vodovodní sítě. PRVK PK nadále předpokládá individuální 
zásobování pitnou vodou.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – Přeštice 17 km
Užitkovou vodou – Merklínský potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Místní část Újezdec má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300, v délce 170 m. Ostatní 
dešťová voda je odváděna pomocí struh a příkopů. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a 
vyváženy na ČOV.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie obec předpokládá individuální čištění, a to pomocí domovních ČOV nebo 
septiků s pískovým filtrem. Předčištěná voda bude vypouštěna do jednotné kanalizační sítě, která bude pro tyto účely 
nově vybudována v délce cca 600 m.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Újezdec se nachází 17 km západně od města Přeštic, v nadmořské výšce 410 m n.m., v oblasti 
zemědělského a lesního hospodářství. Trvale bydlících obyvatel je 38. 14 domů je trvale obydleno, 18 domů je 
využíváno k rekreaci. Recepientem je Merklínský potok. Místní část se nenalézá se v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

AKTUALIZACE - poznámky:

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0321.02

Název obce: Ptenín

Kód obce (IČOB): 13660 (558265)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

ÚjezdecNázev 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)

ÚjezdecCZ032.3405.3210.0321.02 13661 558265
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17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

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