Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Dolní Jadruž (karta obce: CZ032_0486_02)

A. NÁZEV OBCE
Dolní Jadruž

Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3410.3215.0486.02
Chodský Újezd
05229 (560910)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32152

Název OPOU2:

Planá

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0486.02

Název části obce:
Dolní Jadruž

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

02920

560910

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Část obce Chodský Újezd-Dolní Jadruž (520 m n.m.) se nachází 8 km severně od Tachova, v oblasti převážně
zemědělského charakteru. V obci je 55 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 50 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je bezejmenná vodoteč Hamerského potoka. Část obce Chodský Újezd- Dolní Jadruž se nenachází v
chráněné krajinné oblasti.

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

Část obce Chodský Újezd-Dolní Jadruž zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100% trvale
bydlících obyvatel.V roce 2004 plánován obcí přechod na skupinový vodovod. Zdrojem vody je 10 jímacích zářezů
vyústěných do 12ti sběrných jímek. Voda ze všech sběrných jímek je svedena do hlavní sběrné jímky a odtud do
zásobovacího vodojemu 2 x 200 m3 a dále gravitačně do spotřebiště.
Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec realizuje rozšíření vodovodní sítě, dokončení v letošním roce 2004.
Je připraven projekt na připojení ke skupinovému vodovodu Tachov – Bor – Planá. Realizace připojení dle PRVKPK
po r. 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, 3 km Planá
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V části obce Chodský Újezd-Dolní Jadruž je částečně vybudována jednotná kanalizační síť, do které po předčištění
v septicích a domovní mikročistírně odvádí odpadní vody 53 obyvatel (23 septiků, 1 mikročistírna). Kanalizace je
ukončena v dočišťovací nádrži. Recipientem je bezejmenný přítok Hamerského potoka.
Kanalizace pro veřejnou potřebu byla provedena v různých časových obdobích a nezachovaly se podklady.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec nepřipravuje žádné investice do kanalizační sítě.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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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 předpokládá stávající stav 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 kanalizace, 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:
30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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