
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Bezdružice (karta obce: CZ032_0424_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

Zdrojem pitné vody je skupinový vodovod ze Žlutic (sousední Karlovarský kraj).Z vodojemu u třeboně (Karlovarský 
kraj) je přivaděčem napájen vodojem Bezdružice a dále vodovod Bezdružice – Konstantinovy Lázně-Kokašice. 
Rozvodná síť začíná ve VDJ Bezdružice 2 x 100m3 (kóta dna – 613,75 m n.m). V armaturní komoře je na zásobním 
řadu do obce osazen vodoměr. Celková délka rozvodné sítě je 5,291 km – DN 50 - 125. Na síti je vybudováno 213 
ks přípojek o celkové délce 1,645 km. 
Pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 100% obyvatel.
Vlastníkem veřejného vodovodu je obec Bezdružice, provozovatelem VAK KV.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovodní síť vyhovuje. Před r. 2015 se nepředpokládají žádné rozhodující práce.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Zdroj pitné vody – cisterny Konstantinovy Lázně (4 km) Zdroj užitkové vody - Zaječí rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Bezdružice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 4,271 km. Vybudována je z  kameninových, 
betonových a železobetonových trub DN 200 – 800, počet a délka kanalizačních přípojek 118 - 0,277 km. Odpadní 
vody jsou přečerpávány tlakovou kanalizací do ČOV Konstantinovy Lázně. Na kanalizační síť je napojeno 85% 
obyvatel. 5% obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách (40 ks ). 10 % obyvatel používá septiky 
s přepadem do kanalizace zakončené dvěma volnými výustmi. Firma Prima Karlovy Vary (porážka dobytka) uvádí 
bezodpadovou technologii. Odpadní vody komunálního charakteru zachytává v jímce, kterou vyváží na ČOV K. 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Bezdružice (580 m n.m.) se nachází 30 km (severně ) od města Stříbra. Je to samostatná obec s osmi 
místními částmi.V obci je pověřený úřad II.stupně. V obci je 161 trvale obydlených domů s 847 obyvateli a 20 
rekreačních chalup se 60 rekreanty. V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) menší nárůst obyvatel na cca 
889. V obci je stávající průmyslový podnik Kovovýroba Honzík s.r.o.,Lak servis Semerád, Kovodružstvo Plzeň,GERI 
CZ – výroba hřebenů. Recipientem je Nezdický(vlévá se do Úterského) a Úterský potok. 
Obec Bezdružice se nachází v Ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II stupně 
II B lázeňského místa Konstantinovy Lázně.
Zdrojem požární vody je vodní nádrž, hydranty.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0424.01

Název obce: Bezdružice

Kód obce (IČOB): 00369 (560740)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32131

Název OPOU2: Bezdružice

BezdružiceNázev 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)

BezdružiceCZ032.3410.3213.0424.01 00369 560740
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Lázně. Ostatní firmy nejsou svým rozsahem významným znečišťovatelem. Majitelem kanalizační sítě je obec 
Bezdružice, provozovatelem VAK KV.

Obec Bezdružice má zpracovanou projektovou dokumentaci na tlakovou kanalizaci v ul. U Tiskárny V Podzámčí a 
Západní. Navrženo je potrubí PE 63 celkové délky 409 m se zaústěním do stávající gravitační stoky „C“ BT 400, 
která odvádí odpadní vody gravitačně do stávající ČSOV Bezdružice a dále do ČOV Konst. Lázně.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

23.06.2020 Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace

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