Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Cebiv (karta obce: CZ032_0425_01)

A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:

Cebiv

Kód obce (IČOB):

CZ032.3410.3213.0425.01
Cebiv
01738 (560782)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3213 (3213)
Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ:

32131

Název OPOU2:

Bezdružice

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3213.0425.01

Název části obce:
Cebiv

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

01738

560782

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Cebiv (460 m n.m.) se nalézá (severně ) mezi Konstantinovými Lázněmi a Stříbrem. Obec Cebiv má historický
barokní zámek Rozkládá se nad údolím Kozolupského potoka.
V obci je 56 trvale obydlených domů, 18,8 % domů je využíváno k rekreaci. V obci žije trvale 273 obyvatel. Do roku
2015 se předpokládá s menším úbytkem obyvatel (odhad PRVKPK 273 obyvatel). V obci není žádný stávající
průmysl. Recipientem je Kozolupský potok. Obec Cebiv se nenachází v žádné chráněné oblasti. Zdrojem požární
vody je rybník.

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

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Cebiv má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno 100% obyvatel.
Cebiv je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje a tím je vrt Cebiv. Z něho je voda čerpána do úpravny vody
v Cebivi a dále do VDJ Cebiv (502,00 – 499,00 m n.m. ) o objemu 100 m3 . Z VDJ je voda vedena gravitačně do
obce.
Délka přívodního řadu 3,578 km, délka rozvodné sítě 2,048 km, DN 40 – 150 litina, PE, počet přípojek 43 - 0,469 km.
Vodovod byl realizován ve třech etapách, uveden do provozu v roce 1965, ukončen v roce 1999.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vodovod je vyhovující, pouze u starších částí se počítá s rekonstrukcí. Tuto rekonstrukci uvažuje PRVKPK až po r.
2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny z Konst. Lázní 7 km Užitkovou vodou – rybník a potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Je vybudována jednotná kanalizační síť napojená na novou ČOV obojí z roku 2010, zbytek obyvatel má DČOV nebo
jímku na vyvážení.
Vlastník – obec Cebiv, provozovatel VaK Karlovy Vary a.s.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Zpracovatel PRVK: Voráčková Zuzana
Aktualizováno: 23.06.2020
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Obec má zpracovanou PD na odkanalizování severovýchodní části obce. V části řešeného území s gravitační
kanalizací je navržena nová gravitační stoka délky 60 m a tlaková kanalizace délky asi 900 m, které budou napojeny
do stávající gravitační kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV Cebiv.

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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