
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Nová Ves (karta obce: CZ032_0414_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 zrealizovala výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu, pitná voda je přiváděna z bývalého „Letiště Líně“, kam je 
pitná voda přiváděna z obce Dobřany.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

PRVKPK nepředpokládá žádné další rozhodující práce na vodovodu.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Dobřany 5 km
Užitkovou vodou – potok

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

Obec Nová Ves má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových a kameninových trub DN 250, 
v celkové délce 1,5 km. Kanalizace je vyústěna do bezejmenných vodotečí.

Dešťová kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 60 % je odváděno systémem příkopů, struh a 
propustků do bezejmenných vodotečí. 

Obec zrealizovala výstavbu splaškové kanalizace. Na západní straně obce Nová Ves je čerpací stanice, která tlačí 
splaškové vody do kanalizace bývalého letiště. V obci Líně je ČOV, kam je svedena kanalizace od Nové Vsi a 
bývalého letiště.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Nová Ves se nachází 5 km severně od města Dobřan, v nadmořské výšce 350 m n.m., v  převážně 
zemědělské oblasti. Počet trv. žijících obyvatel v obci je 272. V obci je 45 % obytných domů využíváno k rekreaci. 
Recipientem je bezejmenná místní vodoteč. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3212.0414.01

Název obce: Nová Ves

Kód obce (IČOB): 10555 (540269)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3212 (3212)

Název ORP3: Stod

Kód OPOU2 ČSÚ: 32121

Název OPOU2: Dobřany

Nová VesNázev 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)

Nová VesCZ032.3405.3212.0414.01 10555 540269
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PRVKPK nepředpokládá žádné další rozhodující práce na kanalizaci.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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