
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Olbramov (karta obce: CZ032_0434_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 provozovatele
- urbanistická studie (ing.arch. Kolářová -1995)
- kanalizační řád (ing. Urban - 199

Obec Olbramov je zásobována pitnou vodou ze  studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části obce, 
kvalita vody je špatná.(překračovány hodnoty železa,manganu a bakterií).

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

O výstavbě vodovodu obec uvažuje, v současné době je zpracován záměr, obci chybějí finanční prostředky. Nejsou 
vyřešeny majetkoprávní vztahy současné studny. PRVKPK předpokládá výstavbu až po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny Konstantinovy Lázně 8 km
Užitkovou vodou – rybník

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

Obec Olbramov má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Vybudována je z  betonových trub DN 300 – 600 (600m) Tato 
kanalizace odvádí vody z části obce přes návesní rybník a z další části obtokem 1 výustí do bezejmenného 
(následně do Kosovského) potoka. Část kanalizace je jednotná Odpadní vody jsou akumulovány v 32 bezodtokých 
jímkách a sváženy na ČOV Kokašice (10 km) a čištěny ve 4 septicích.
Obec sleduje kvalitu odpadních vod. Současný stav není dobrý, žumpy neodpovídají ČSN, netěsní. Vlastníkem je a 
provozovatelem kanalizační sítě (délky 600 m) je obec Olbramov.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V územní působnosti olbramovské samosprávy leží tři sídla - vlastní Olbramov, Zádub a Kořen. První zmínky o 
jednotlivých sídlech pocházejí ze 13. století. Obec leží v kopcovité, zalesněné krajině, podél silnice, která spojuje 
Černošín s Konstantinovými Lázněmi.             Olbramov (579m n.m.) má udržovanou zástavbu venkovského 
charakteru a nachází se  15 km severozápadně od města Stříbro. V obci je 62 trvale žijících obyvatel v 15 domech, 
rekreantů zde pobývá 45 v 21 chalupách. Jiná ubytovací zařízení zde nejsou..V roce 2015 se nepředpokládá nárůst 
trv. bydlících obyvatel (odhad PRVKPK 56 obyvatel). Počet osob s čas. omezeným pobytem se nezvýší. 
Ve městě není žádná průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem nepočítá. Recipientem je 
bezejmenný potok- Kosí potok - 1 volná výust.
Jako zdroj požární vody slouží 2 rybníky.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3213.0434.01

Název obce: Olbramov

Kód obce (IČOB): 10982 (566888)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3213 (3213)

Název ORP3: Stříbro

Kód OPOU2 ČSÚ: 32132

Název OPOU2: Stříbro

OlbramovNázev 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)

OlbramovCZ032.3410.3213.0434.01 10982 566888
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V současné době nemá obec dostatek fin.prostředků na vybudování.splaškové kanalizace.

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. PRVPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015.

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) 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

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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