
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Darová (karta obce: CZ032_0332_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 ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

V místní části Darová jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou z vlastních domovních studní.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků obec neuvažuje o vybudování veřejného vodovodu. PRVKPK 
předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Břasy 4 km
Užitkovou vodou – řeka Berounka

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

V místní části Darová není vybudována žádná kanalizační síť. 100 % obyvatel vypouští vody do bezodtokových jímek 
a vyváží na ČOV Břasy.

Dešťové vody jsou pomocí příkopů, struh a propustků odváděny do povodí Berounky.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 
2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Darová se nachází 19 km severozápadně od města Rokycan, v nadmořské výšce 340/286 m n.m., na 
břehu řeky Berounky, v zemědělské oblasti, spadá do mikroregionu obce Břasy. V místní části je 29 trvale bydlících 
obyvatel, v r. 2015 (odhad PRVKPK) se předpokládá 26 trvale bydlících obyvatel. Místní část se nalézá v blízkosti 
přírodního parku Horní Berounka.

V místní části je drobná kovovýroba a golfové hřiště „Darovanský dvůr“.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0332.02

Název obce: Břasy

Kód obce (IČOB): 01351 (559725)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32111

Název OPOU2: Radnice

DarováNázev 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)

DarováCZ032.3408.3211.0332.02 01352 559725
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Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za 
domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem ).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV ).
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