
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Bezemín (karta obce: CZ032_0425_02)

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

Bezemín nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství 
vody je dostačující.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec nemá vypracovanou studii vodovodních rozvodů. Z nedostatku finančních prostředků, neuvažuje v blízké 
budoucnosti s vybudováním vodovodní sítě. . PRVKPK počítá s individuálním zásobováním pitnou vodou i po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny Konstantinovy Lázně 7 km Užitkovou vodou – rybník

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

Místní část Bezemín má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300, délka 0,200 km. Dešťová 
kanalizace je zakončena 2 volnými výustmi. Dešťové vody odtékají do potoka „Hadovka“. Odpadní vody od 100% 
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (10 ks ) a vyváženy na pole. Dešťová kanalizace byla 
vybudována v r. 1999 – 1994, kanalizace neodpovídá ČSN. 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má záměr v budoucnu vybudovat malou ČOV včetně nových kanalizačních sítí, zatím obec nemá dostatek 
finančních prostředků. 

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 
2015. PRVKPK počítá s individuální likvidací odpadních vod i po r. 2015.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Bezemín (450 m n.m.) se nachází 13 km (severně ) od města Stříbra, v oblasti zemědělské a lesní 
produkce. Správně spadá pod obec Cebiv. V obci je 8 trvale obydlených domů s 15 obyvateli a 2 chalupy se 6 
rekreanty. Do roku 2015 se nepředpokládá s nárůstem obyvatel(odhad PRVKPK 14 obyvatel). V obci není žádný 
stávající průmysl. Recipientem je potok Hadovka. Místní část Bezemín se nenachází v žádné chráněné oblasti 
Zdrojem požární vody je rybník.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0425.02

Název obce: Cebiv

Kód obce (IČOB): 01738 (560782)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32131

Název OPOU2: Bezdružice

BezemínNázev 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)

BezemínCZ032.3410.3213.0425.02 01737 560782
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Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za 
domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem ).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV ).

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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