
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Velké Dvorce (karta obce: CZ032_0494_09)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

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
- mapové podklady od provozovatele 5. urbanistická studie (Urbioprojekt-Ing.Leit

Místní část Velké Dvorce je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je v současné době 
napájen jednou jímací štolou (zdroj č.1) o vydatnosti 2.0 l/s..Zdrojem č.2 jsou jímací zářezy spolu s jímkou 
(odstaveny).
Z jímky,do které je svedena voda z jímací štoly,je voda gravitačně svedena do vodojemu (3 laminátové nádrže-
3x35m3) a odtud déle gravitačně zásobována obec.
Vodovod je rozdělen na dvě tlaková pásma.Rozdělení je určeno redukční šachtou uprostřed obce a uzavřením 
šoupěte nedaleko odbočky pro zásobování řadových domků.Zdrojem horního pásma je vodojem bez redukce 
tlaku.Zdrojem dolního pásma je vodojem po redukci tlaku.
Nový vodojem,včetně svodných řadů a řadu ze starého vodojemu do nového,byl v roce 1988.Ve stejném roce byla 
provedena rekonstrukce vodovodní sítě obce včetně vodovodních přípojek.Minimální počet přípojek zůstal 
původní,rozvody byly pouze přepojeny na nové řady.S postupující výstavbou byly provedeny další řady,od kterých 
není k dispozici žádná projektová dokumentace.Stejně tak není k dispozici dokumentace od původních rozvodů. 
Údaje o těchto vodovodech jsou pouze orientační.Vodovodní přípojky jsou převážně z PE.
Gravitační přívodní řad je profilu DN 80,v délce 0,530km.Rozvodný řad je v profilu DN 50-150 v délce 2,965km.V obci 
je 63přípojek DN 25 v celkové délce 0,650km.Na í vodovod je napojeno 100% trvale i přechodně bydlících obyvatel. 
Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je VAK-Karlovy Vary.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny Přimda 3 km
Užitkovou vodou – rybníky

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

Místní část Velké Dvorce (560 m n.m.) se nachází   14 km jižně od města Tachov, 2km východně od města Přimda. 
V blízkém okolí několik rybníků (Peklo) a vrch Lískový(710m n.m.) a Křížový(576m n.m.)V místě je 222 trvale žijících 
obyvatel ve 47 domech. Rekreantů je zde přihlášeno 4 v 1 chalupě. V roce 2015 se nepředpokládá nárůst obyvatel 
(odhad PRVKPK -stagnace). V obci není žádná průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem v obci 
nepočítá. 
Recipientem jsou místní rybníky a řeka Úhlavka. Jako zdroj požární vody slouží místní rybník. Místní část Velké 
Dvorce se nenalézá v žádné chráněné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0494.09

Název obce: Přimda

Kód obce (IČOB): 13611 (561151)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32151

Název OPOU2: Bor

Velké DvorceNázev 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)

Velké DvorceCZ032.3410.3215.0494.09 17873 561151
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Velké Dvorce (karta obce: CZ032_0494_09)

E. KANALIZACE A ČOV

Místní část Velké Dvorce má vybudovanou jednotnou kanalizaci,v profilu DN 300.Délka kanalizace je 550 m 
z betonových trub.V obci je 180 trvale žijících obyvatel připojených na stokovou síť 43 přípojkami,což činí 
91%.Ostatní (9%) odpadní vody akumulují ve 4 bezodtokých jímkách, jejich obsah je vyvážen na ČOV.
Vlastníkem je obec, provozovatelem kanalizace je VAK Karlovy Vary.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec do budoucna zvažuje rekonstrukci stávající kanalizace. PRVKPK předpokládá kompletní vyřešení kanal sítě a 
ČOV pro 100% obyvatel po r.2015.

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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