
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Milavče (karta obce: CZ032_0046_01)

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
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
OUDO/4521/200/ŽP ze dne 7.3.2000

Obec Milavče je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem je firma Praves s.r.o.
Obec je připojena na skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Jako akumulace slouží ČS Milavče 200 m3 
(432,00 m n.m.), ze které je obec zásobena gravitačně. Akumulace je ve správě CHVaK a.s., vodovodní síť v obci je 
ve správě firmy Praves s.r.o. Přívodní řad je z PVC DN 160, délky 0,493 km. Rozvodná vodovodní síť je vystavěna 
z PVC (DN 90 – 160), celkové délky 2,595 km. Přípojek je 71 kusů celkové délky 0,891 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Milavče pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - 
Domažlice - Holýšov.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 5 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

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

   V obci Milavče byla v roce 2009 vybudována nová oddílná stoková síť zakončená mechanicko-biologickou čistírnou 
odpadních vod.
   Do hlavní kmenové stoky PVC DN 250 délky 0,66 km, jsou postupně připojeny sběrače PVC DN 250 mm, v 
celkové délce 1,05 km. Z východní části obce -  „Božkovy“, odvádí odpadní vody stoka „B“, délky 0,6 km. Na stokové 
síti jsou dvě odlehčovací šachty, oddělující vody z původních jednotných kanalizací (r.v. 1988-2004), dešťové vody 
jsou vyústěny do toku řeky Zubřiny. Z jižní části obce jsou odpadní vody svedeny do čerpací stanice, odtud 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Milavče (389 - 410 m n.m.) se nalézá 5 km severovýchodně od Domažlic 8 km jižně od Horšovského Týna. 
V obci jsou rodinné domy a družstevní byty. V obci je 413 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se nová výstavba 
několika obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 425 obyvatel.
Recipientem je řeka Zubřina. Obec Milavče se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0046.01

Název obce: Milavče

Kód obce (IČOB): 09450 (553948)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

MilavčeNázev 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)

MilavčeCZ032.3401.3202.0046.01 09450 553948
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výtlačným potrubím PE DN 80 mm do gravitační stoky.
   Pro lokalitu 8 stávajících RD situovaných po pravé straně komunikace Radnice – Milavče bude vybudována na 
stávající jednotné kanalizaci, odlehčovací šachta, čerpací stanice s výtlakem do nově vybudované kanalizace. 
Výstavba se předpokládá v roce 2010 -2011. 
   Čistírna odpadních vod Milavče je situována na levém břehu řeky Zubřiny. Splaškové vody jsou přivedeny do 
kruhové čerpací jímky, z té jsou čerpadly 1 + 1 zdvihány na jednotku hrubého předčištění ( automatické česle 
FONTANA + vertikální lapák písku LPB-600 ). Po hrubém předčištění jsou odpadní vody přivedeny na biologickou 
linku ČOV sestávající z předřazen denitrifikační sekce, odtud do provzdušňovaných aktivačních nádrží 1 + 1. Z 
aktivačních nádrží natéká aktivační směs do dosazovací nádrže v sestavě 1+1, odtud přes měrný objekt ( Parshalův 
žlab ) do toku Zubřiny. 
   Parametry ČOV : Q24 - 129,5m3/den, zatížení ČOV 650 EO, zatížení aktivace 39kg/den.

   Obec Milavče  předpokládá s postupnou výměnou stávající  kanalizace. Stávající betonové kanalizační trouby 
budou vyměněny za nové. Profily potrubí DN 400 – 500 mm. Výměna se předpokládá v letech 2013 -2018. 
Stávající kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

30.6.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

Název producenta: Charakter výroby: Počet
 zam.

OV 
m3/d

BSK5
kg/d

 NL 
kg/d

CHSK 
Cr kg/d

N-
NH4+ 
kg/d

P-clk. 
kg/d

pč N-
clk. 
kg/d

Mirabo a.s.1 40 2 0,8 0,74zemědělství 1,47 0,11 0,06 0,03
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