NÁVRH

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Veselá (karta obce: CZ032_0393_01_N)

A. NÁZEV OBCE
Veselá

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

CZ032.3408.3211.0393.01
Veselá
18052 (560235)

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:
CZ032.3408.3211.0393.01

Název části obce:
Veselá

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

18052

560235

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec se nachází 5 km jižně od města Rokycany, v nadmořské výšce 460 m n. m., v oblasti zemědělského a lesního
průmyslu. V obci je 282 trvale bydlících obyvatel, předpokládá se do budoucna nárůst na 400 obyvatel. V obci je 20%
domů využíváno k rekreaci. Recipientem je Pekelský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY
- údaje o počtu obyvatel od obce
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Veselá není vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny. Množství vody není
dostatečné, kvalita vody je dobrá.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr na vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu, pro nedostatek finančních prostředků
neuvažuje s jeho vybudováním.
PRVKPK nepředpokládá realizaci výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu v bližším časovém horizontu, předpokládá
individuální zásobování pitnou vodou i do budoucna.

D.3

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

Pitnou vodou - cisterny, Rokycany 5 km
Užitkovou vodou - Pekelský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Veselá má vybudovanou jednotnou kanalizace, na kterou je po předčištění v septicích a domovních
mikročistírnách napojeno 73% obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu je zhotovena z betonových trub DN 300 –
600, v celkové délce 2500 m. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny 3 volnými výustmi do Pekelského potoka.
25 % obyvatel je napojeno na nově vybudovanou samostatnou oddílnou kanalizaci ústící do centrální biologické
čistírny odpadních vod (typ ČOV AS-VARIOcomp typ 125 N). Dešťová i splašková kanalizace je zde vyhotovena z
tvrzeného PVC DN 250 – 300 v celkové délce 1283 m. Odpadní vody z ČOV jsou odváděny 1 volnou výustí do
bezejmenného potoka. Vlastníkem i provozovatelem kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu je obec.
Od 2 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV do Rokycan.
Profil materiál délka v km
600 beton 1,000
500 beton 0,350
Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 19.08.2021
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400 beton 0,550
300 beton 0,600

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Z důvodu nedostatečné kapacity centrální ČOV obec uvažuje o jejím rozšíření. Kdy v 1. etapě proběhne intenzifikace
na 250 EO a následně po zastavění obytné zóny, proběhne další etapa na celkových 500 EO (M-B ČOV dvoulinková).

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

19.08.2021

Aktualizace 2021 - změna návrhu kanalizace

19.01.2021

Aktualizace 2020 - změna návrhu kanalizace

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 19.08.2021
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