
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Pozorka (karta obce: CZ032_0429_05)

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 Kladruby je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro-Kladruby- Těchlovice. Zdrojem vody pro 
tento vodovod je řeka Mže a úpravna vody Milíkov. Odtud je voda čerpána do VDJ Vrbice. Z vodojemu je voda 
gravitačně dopravována do obce Kladruby. Před vlastní obcí je v místě zrušeného vodojemu Kladruby umístěn na 
přivaděči redukční ventil, který upravuje tlak vody na požadovanou úroveň. 
Celková délka rozvodné sítě je 10,632 km – DN 40 - 300. 
Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobeno 100% obyvatel.

Vlastníkem veřejného vodovodu je obec Kladruby, provozovatelem VAK KV.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   V současné době má obec Kladruby záměr rozšíření vodovodní sítě pro část obce „Pozorka“. 
PRVKPK uvažuje s připojením v roce 2009 - 2013.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Zdroj pitné vody – cisterny, Stříbro 5 km. Náhradní jímání užitkové vody – Úhlavka, rybníky.

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

V oblasti Pozorky v současné době neexistuje kanalizační systém.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   V současné době má obec Kladruby záměr o prodloužení kanalizační sítě pro část obce „Pozorka“. 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Kladruby (430 m n.m.) se nachází 5 km (jižně ) od města Stříbra, v oblasti zemědělského a lesního 
hospodářství. Částí obce Kladruby je i Pozorka. Nadřízená obec je město Stříbro. V roce 1115 zde byl založen 
románský klášter, který má druhou nejvyšší věž. Byla zde těžba olověných a stříbrných rud. V obci je 221 trvale 
obydlených domů s 1087 obyvateli a 2 chalupy s 6 rekreanty. Do roku 2015 se předpokládá  menší nárůst 
obyvatel(odhad PRVKPK 1141 obyvatel). V obci je stávající průmyslový podnik „AGROSERVIS“ . Recipientem je 
řeka „Úhlavka“. Zdrojem požární vody je řeka Úhlavka a 2 místní rybníky.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0429.05

Název obce: Kladruby

Kód obce (IČOB): 06535 (560928)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

PozorkaNázev 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)

PozorkaCZ032.3410.3213.0429.05 06538 560928
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Návrh PRVKPK realizace v r. 2009 - 2013.

Projekt předpokládá vybudovat kanalizační systém zakončený čerpací stanicí odpadních vod. Odsud bude veden 
kanalizační výtlak v souběhu s komunikací a bude zaústěn do stávající veřejné kanalizace. V prostoru Pozorky se 
dále nachází objekt kláštera Kladruby (majitel Národní památkový ústav). Odsud jsou v současné době odpadní vody 
odváděny do systému kanalizací a chodeb v podzemí a odsud jsou vypouštěny do vodoteče. Projekt předpokládá 
napojení těchto vod do budované veřejné kanalizace a odvedení na městskou ČOV.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

17.3.2010 aktualizace 2009
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