Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Bezděkov (karta obce: CZ032_0502_02)

A. NÁZEV OBCE
Bezděkov

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

CZ032.3410.3215.0502.02
Třemešné
17068 (561304)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32151

Název OPOU2:

Bor

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0502.02

Název části obce:
Bezděkov

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

17065

561304

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Bezděkov (500 m n.m.) se nachází 24 km jižně od města Tachova, v oblasti zemědělského a lesního
průmyslu. V obci je 56 trvale žijících obyvatel a 30 rekreantů.
V roce 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) v obci 50 trvale žijících obyvatel.
Recipientem je Bezděkovský potok. Obec Bezděkov 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

Vodovod v místní části Bezděkov tvoří jeden funkční celek s vodovodem pro místní část Třemešné. V místní části
Bezděkov je z vodovodu pro veřejnou potřebu zásobeno cca 56 obyvatel a 30 rekreantů. Zdrojem pitné vody jsou
jímací zářezy v k.ú. Bezděkov (vydatnost 0,8 l/s), odkud je voda gravitačně sváděna do zemního vodojemu Třemešné
100 m3. Z vodojemu je spotřebiště zásobeno gravitačně. Zásobní řad je společný pro části obce Bezděkov a
Třemešné, proveden je z potrubí PE DN 100 v celkové délce 960 m. Rozvodné řady v Bezděkově jsou provedeny z
PE DN 80 a 100 v celkové délce 714 m.
Vlastníkem vodovodu je obec Třemešné, provozovatelem Jaroslav Slepička.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec připravuje v rámci stavby „Třemešné, Bezděkov – Odkanalizování zástavby pod tratí“ rozšíření vodovodní sítě
do oblasti stávající obytné zástavby, která dosud není napojena na veřejný vodovod. V rámci této stavby bude
prodloužen stávající vodovodní řad potrubím HDPE 63 v celkové délce 374 m, z toho v části obce Bezděkov se jedná
o úsek délky 262 m. Na tento prodloužený vodovodní řad bude v části Bezděkov napojen 1 objekt s možností dalšího
rozšíření zásobované oblasti. Pro stavbu je vydáno stavební povolení a bude realizována v průběhu roku 2018.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Třemešné 1 km
Užitkovou vodou – Bezděkovský potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kanalizace v místní části Bezděkov tvoří jeden funkční celek s kanalizací pro místní část Třemešné. V místní části
Bezděkov je téměř dokončeno odkanalizování celého zastavěného území obce, zbývá dořešit pouze část zástavby v
lokalitě pod železniční tratí. Stoková síť je vybudována jako jednotná a z celkového počtu 56 obyvatel a 36 rekreantů
zbývá odkanalizovat pouze 2 objekty (cca 6 obyvatel). Kanalizační stoky jsou zřízeny z potrubí kameninového a
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polyetylenového v dimenzích DN 250 a 300 v celkové délce trasy 1394 m.
Odpadní vody jsou čištěny v kořenové ČOV kapacity 300 EO, sestávající z mechanického předčištění ve štěrbinové
nádrži a tří sériově řazených, horizontálně protékaných, kořenových filtrů celkové plochy 1500 m2. Vyčištěná voda je
vypouštěna do Bezděkovského potoka. Dosud neodkanalizovaná zástavba v lokalitě pod tratí (2 nemovitostí, cca 6
obyvatel) akumuluje odpadní vody v jímkách, které jsou nepravidelně vyváženy na ČOV Třemešné.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace i ČOV je Obec Třemešné.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec připravuje v rámci stavby „Třemešné, Bezděkov – Odkanalizování zástavby pod tratí“ rozšíření stokové sítě do
oblasti stávající obytné zástavby v lokalitě pod železniční tratí, která dosud není odkanalizována. V rámci této stavby
bude zřízena nová splašková kanalizační stoka z potrubí PP 250 v celkové délce 386 m, z toho v části obce
Bezděkov se jedná o úsek délky 264 m. Na tuto novou stoku budou v části Bezděkov napojeny zbývající 2 objekty.
Pro stavbu je vydáno stavební povolení a bude realizována v průběhu roku 2018.
Po dokončení této stavby bude odkanalizováno celé současně zastavěné území místní části Bezděkov.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

17.01.2019

Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace

30.11.2004

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