
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Drahoňův Újezd (karta obce: CZ032_0339_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. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

Obec Drahoňův Újezd zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z roku 1977 obyvatele obce a 
chatové oblasti "Chotětín". Zdrojem jsou 2 vrty. Voda je čerpána do objeku úpravny vody (1 l/s). Z ÚV se voda čerpá 
výtlakem o délce 824 m do koncového podzemního vodojemu (100m3). Celková délka rozvodné sítě činí 4920 m, 
odběrných míst má 117. V roce 2009 proběhla rekonstrukce rozvodné sítě, nedoléhají ventily a dochází k 
nepřesnostem v odečtech. V období silných dešťů je kvalita vody ve vrtu snížena vlivem kontaminace dusičnany - 
průsak ze zamořených luk nad vrty.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec navrhuje dle schváleného územního plánu vybudovat rezervní vrt. Pro napojení nové zástavby v obci se 
předpokládá zokruhování vodovodních řadů o délce 395 m a další zokruhování v zástavbě o délce 641 m a také je 
plánováno s pokračováním ve výměně zbývajících zemních uzávěrů na hlavních zásobovacích řadech.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Zbiroh 6 km
Užitkovou vodou – potok Koželužka

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

Obec Drahoňův Újezd má vybudovanou dešťovou kanalizaci (částečně využívanou jako jednotná) z betonových a 
kameninových trub DN 900 v délce 3,5 km. 
Odpadní vody předčištěné v domovních mikročistírnách (4 ks) jsou částečně vypouštěny do dešťové kanalizace 
(50%) a částečně nechávají vsakovat (50%). Odpadní vody předčištěné v septicích (40ks) jsou nechány vsakovat. 
Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách (19 ks) jsou vyváženy na pole.

Dešťová kanalizace je vyústěna do potoka Koželužka. 

Kanalizace je dle vyjádření obce zastaralá, má propady a je konec životnosti betonových trub.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Drahoňův Újezd se nachází 6 km severně od města Zbiroh, v nadmořské výšce 410 m nad m, v 
zemědělské oblasti. V obci je 144 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá 144 trvale bydlících obyvatel. 
Recipientem je potok Koželužka. Obec se nalézá v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0339.01

Název obce: Drahoňův Újezd

Kód obce (IČOB): 03177 (530379)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32113

Název OPOU2: Zbiroh

Drahoňův ÚjezdNázev 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)

Drahoňův ÚjezdCZ032.3408.3211.0339.01 03177 530379
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Více údajů se od starosty obce nepodařilo získat.

Profil materiál délky v km
900 beton, kamenina 3,500

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.
Je třeba vyřešit kanalizaci legislativně na jednotnou kanalizaci.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

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

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

12.1.2012 Aktualizace 2011

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