Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Němčovice (karta obce: CZ032_0367_01)

A. NÁZEV OBCE
Němčovice

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

CZ032.3408.3211.0367.01
Němčovice
10308 (566837)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32111

Název OPOU2:

Radnice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3408.3211.0367.01

Název části obce:
Němčovice

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10308

566837

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Němčovice se nachází 3 km severozápadně od města Radnice, v nadmořské výšce 425 m.n.m., v oblasti
zemědělského a lesního hospodářství. V obci (bez části Olešná) je 88 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 je odhad
dle PRVKPK 140 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je povodí Radnického potoka. Obec se nenalézá v žádné
chráněné krajinné oblasti, v západní části leží v Přírodním parku Horní Berounka.

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 provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Němčovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.
V letech 2007 a 2008 bylo v obci vybudováno asi 15 nových vrtaných studní (od 20 m do 50 m), neboť staré studny
začaly vysychat. Kapacita nových studní je zatím pro obec dostatečná a kvalita vody je dobrá.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje v případě nutnosti vybudovat vodovod (bude-li pokračovat pokles pramenů podzemních vod) se
zásobováním obyvatel vodou z nového, vydatného vrtu v lokalitě u požární nádrže. PRVKPK nepředpokládá realizaci
tohoto záměru v bližším časovém horizontu (před r. 2015) ale předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po
r. 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Radnice 3 km
Užitkovou vodou - Radnický potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Němčovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 400 - 700, v celkové délce
2202 m a dále z PVS trub DN 250 v celkové délce 250 m, do které je napojeno 90 % obyvatel. Kanalizace je
vyvedena do obecní kořenové čistírny odpadních vod s kapacitou 144 EO, vyčištěná voda odtéká do bezejmenné
vodoteče povodí Radnického potoka.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 17.3.2010
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Zbývajících 10% obyvatel a také všechny objekty v nově budovaném stavebním obvodě budou napojeni na
jednotnou kanalizaci do kořenové ČOV.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Němčovice.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V roce 2009 byla dokončena projektová dokumentace a vydáno vodoprávní povolení na stavbu kanalizace v nově
parcelovaném území pro výstavbu 30 rodinných domů a rekreačních chat v západní části obce Němčovice.
Kanalizace bude z potrubí PVC – SN 8 v jednotném profilu DN 200 v celkové délce 916,7 m, bude mít pět úseků
stok a 23 Ks revizních šachet. Nové stoky budou napojeny na stávající kanalizaci končící centrální ČOV.
Dále se připravuje projektová dokumentace na stavbu kanalizace v nově parcelovaném území pro výstavbu 2
rodinných domů a 3 rekreačních chat, ve východní části na okraji obce Němčovice. Kanalizace bude z potrubí PVC –
SN 8 v jednotném profilu DN 200 v celkové délce 152,0 m a bude napojena na centrální ČOV.
Profil: 200, mat: PVC, délka: 1,068 km.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.3.2010

aktualizace 2009

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 17.3.2010
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