
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Nová Ves (karta obce: CZ032_0502_04)

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

Místní část Nová Ves zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100% trvale bydlících obyvatel a 140 
rekreantů. Zdrojem vody jsou jímací zářezy, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu, kde je ruční dávkovací 
zařízení. Z vodojemu je spotřebiště zásobeno gravitačně. Vzhledem k tomu, že obec nemá technickou dokumentaci 
od vodovodu, zpracovává ji VaK Tachov, s.r.o. v současnosti není k dispozici.
Vlastníkem vodovodu je obec Třemešné, provozovatelem je fa Jaroslav Slepička.
Zákresy stávající vodovodní sítě nedoloženy.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec nepřipravuje žádné investice do vodovodních rozvodů, stávající stav vyhovuje.
PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Třemešné 4 km
Užitkovou vodou – potok

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

Nová Ves má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 v délce 500 m, do které jsou 
svedeny dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch části obce, dále pak přepady ze 3 septiků. Dešťová 
kanalizace je vyústěna do návesního rybníka, jehož odtok je vyústěn do bezejmenné vodoteče a následně 
Mlýnského potoka.
Obyvatelé obce vč. rekreantů a ubytovacích zařízení si zajišťují zachycování odpadních vod individuálně do žump, 
(10 ks = 55%) které jsou vyváženy převážně na polní a jiné pozemky a do septiků (8 ks = 45%), které jsou zčásti (3 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Nová Ves (603 m n.m.) se nachází 28 km jižně od města Tachova, v oblasti převážně rekreačního 
charakteru. V obci žije 43 trvale žijících obyvatel v 16 RD, 14 rekreantů v 9 rekreačních objektech, dále se v obci 
nachází restaurace a hotel „Na pastvinách s kapacitou 50 lůžek a další ubytovací zařízení s kapacitou 30 lůžek. K 
roku 2015 se nepředpokládá žádná změna tohoto stavu.
Nová Ves se nachází v chráněné krajinné oblasti Český les. 

Recipientem je rybník a bezejmenná vodoteč.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0502.04

Název obce: Třemešné

Kód obce (IČOB): 17068 (561304)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32151

Název OPOU2: Bor

Nová VesNázev 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)

Nová VesCZ032.3410.3215.0502.04 13610 561304
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ks) zaústěny do dešťové kanalizace, ve zbytku vyvedeny mimo kanalizaci.

Obec má v současné době zpracován projekt stavby „Nová Ves pod Přimdou – Kanalizace a ČOV“, v průběhu první 
poloviny roku 2012 se předpokládá jeho projednání v územním a stavebním řízení. Tento projekt komplexně řeší 
odkanalizování celého zastavěného území obce Nová Ves, koncepčně je odkanalizování navrženo formou oddílné 
kanalizace, přičemž v rámci stavby bude nově budována převážně pouze soustava splaškové stokové sítě. Všechny 
nové splaškové stoky budou gravitačně svedeny na novou kořenovou ČOV kapacity 150 EO, ze které budou 
předčištěné odpadní vody vypouštěny do Mlýnského potoka který je vodním recipientem pro území obce. 
Odkanalizování dešťových vod z území stávající zástavby zůstane zachováno současnou formou, s využitím 
stávající dešťové kanalizace. 
Navrhuje se vybudování splaškových stok v profilu DN 250 (PP) v celkové délce trasy 835 m, dále pak výměna 
dílčího úseku dešťové stoky DN 250 (PP) v délce trasy 53 m. Splaškové stoky budou svedeny na kořenovou ČOV, 
sestávající ze sdruženého objektu mechanického předčištění a štěrbinové nádrže, dále pak dvou kořenových polí s 
celkovou kapacitou 150 EO.  
Navrhované řešení umožní odkanalizování celé stávající obytné zástavby v obci (16 RD se 43 obyvateli, 9 
rekreačních objektů užívaných 14 rekreanty), dále pak i ubytovacích zařízení (restaurace a hotel „Na pastvinách“ s 
kapacitou 50 lůžek + další ubytovací zařízení s celkovou kapacitou 30 lůžek) a rozvojových území dle územního 
plánu.
Realizaci stavby zahájí obec po zajištění finančních prostředků - plánovaná realizace je 2012 – 2014. Do doby 
realizace bude zachován současný stav odkanalizování.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

21.1.2013 Aktualizace 2012

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský 
podnik, s.r.o.
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