
Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 58 Hříškov - Bedřichovice
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Vodohospodářské 

sdružení obcí 

západních Čech

Návrh ze 

dne 

20.10.2021 

dopl. 

20.4.2022

2023-2024

vybudování 

kanalizace v obci s 

napojením na 

centrální ČOV v 

sousední obci

64 70 23 20 70 5660 80,9 ne 0

Závěr: 

Navržená změna PRVK řeší vybudování kanalizace v místní části Hříškova - Bedřichovice. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo se zachování individuálního způsobu zneškodňování 

odpadních vod. Zvolený způsob zneškodňování odpadních vod je součástí záměru výstavby kanalizace a ČOV v Hříškově. Žadatel předložil souhlasné stanovisko orgánu územního plánování a vodoprávního úřadu. 

Dle zaslaného stanoviska MZe ČR sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky. Předpokládané náklady na realizaci jsou 5.660 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 80,9 tis. Kč. Náklady byly 

stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.

S ohledem na velikost obce Bedřichovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 

budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

Změna výhledového stavu:

V Bedřichovicích se navrhuje vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 2,2 km. Výstavba a zprovoznění kanalizace je podmíněno vybudováním kanalizace a ČOV v Hříškově, protože odpadní vody z 

Bedřichovic budou zneškodňovány na ČOV Hříškov. 

typ změny

bod 9.8 příloha 1

Kanalizace - Stávající stav znění PRVKÚK: 

Obec Bedřichovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

Změna stávajícího stavu:

část kódu podkladyčást obce zpracovatel

Změna není navržena.

Kanalizace - Návrhový stav znění PRVKÚK:

realizace

trvale žijící 
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