Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Dobřív (karta obce: CZ032_0338_01)

A. NÁZEV OBCE
Dobřív

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

CZ032.3408.3211.0338.01
Dobřív
02800 (559776)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32112

Název OPOU2:

Rokycany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3408.3211.0338.01

Název části obce:
Dobřív

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

02800

559776

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Dobřív se nachází 7 km jihovýchodně od města Rokycan v nadmořské výšce 420/406 m n. m., v oblasti
převážně zemědělského a lesního průmyslu. V obci žije 1 247 trvale bydlících obyvatel. V územním plánu je
uvažováno s rozšířením obce o cca 40 stavebních parcel.
Recipientem je Klabava. Obec leží 50% území v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Brdy, v k.ú.
obce se nachází území Natura 2000.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Dobřív je zásobena pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu ze 100 %. Zdrojem pitné vody je průběžný
vodovod Strašice -Rokycany, odkud je napojen zemní jednokomorový objem Dobřív (467,5/465,0 mn. m.) o objemu
150 m3. Rozvody v obci jsou v majetku obce, provoz zajišťuje Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.. Obec je
z vodojemu napojena gravitačně.
V roce 2018 proběhla realizace zkapacitnění páteřního řadu De160 - 1 088 m a De90 - 530 m v komunikaci č. 117.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Dle sdělení obce je stávající stav vyhovující. PRVKPK předpokládá rekonstrukci vodovodního řadu v silnici III/11727
530 m DN150.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Mirošov 2 km
Užitkovou vodou - Padrťský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Dobřív nově vybudovala oddílnou splaškovou kanalizaci v letech 2012-2015. Součástí systému jsou dvě
čerpací stanice odpadních vod. Čerpací stanice u Švédského mostu slouží k odkanalizování části obce po pravé
straně Padrťského potoka. Hlavní ČSOV čerpá veškerou splaškovou vodu obce do kmenové stoky na přítoku ČOV
Mirošov. Materiál stok je plast, šachty jsou betonové prefabrikované s poklopy bez odvětrání. Přípojky gravitační
DN150 PVC celková délka 675 m. Výtlak z hlavní ČSOV je dlouhý 658 m DN 110 Pe. Je osazeno cca 25 domovních
ČSOV na pozemcích připojovaných nemovitostí. Provoz zajišťuje Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. V obci
je funkční dešťová kanalizace.
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.01.2014
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Dobřív (karta obce: CZ032_0338_01)
Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:
pč

Název producenta:

1 MAX BMontferogl a Krýsl

E.2

Charakter výroby:
kovovýroba

Počet
zam.

OV
BSK5
m3/d kg/d

NL
kg/d

27
#######
#######
#######

CHSK
NP-clk.
N-clk.
Cr kg/d
NH4+
kg/d
kg/d
kg/d
1,3254######
#######
#######

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Dobřív je uvažováno s dostavbou oddílné kanalizace v komunikaci III/11727 v délce 175 m DN 300.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

16.01.2014

Aktualizace 2013

08.09.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.06.2008

Aktualizace karet obcí za rok 2006

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 16.01.2014
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