
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Myslív (karta obce: CZ032_0088_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 z registru obce z roku 2018
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

Obec Myslív je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec je rozdělena na 
Horní a Dolní Myslív (tzv. Draha). Horní Myslív má situované zdroje vody v jižní části pod obcí. Studna a vrt mají 
celkovou vydatnost 0,8 l/s. Kvalita vody nevyhovuje v ukazateli dusičnanů (75 mg/l). Z prameniště se čerpá pitná 
voda přes spotřebiště do VDJ Myslív 100 m3 (620,0/- m n.m.). Výtlačný řad slouží zároveň jako zásobní, kterým je 
gravitačně pitná voda přivedena zpět do obce. Dolní Myslív je zásobován z vodovodu pro veřejnou potřebu, který si 
občané spravují sami. Vydatnost prameniště Dolní Myslív je dostatečná pro zabezpečení průměrné potřeby vody. 
Prameniště je situováno jihozápadně od obce. Pitná voda je z prameniště gravitačně přivedena do VDJ Dolní Myslív -
 m3 (576,0/- m n.m.). Z tohoto vodojemu je Dolní Myslív zásoben gravitačně pitnou vodou.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. V období maximálních potřeb vody bude třeba 
přistoupit k regulaci dodávky pitné vody. V Dolním Myslívu předpokládáme v roce 2004 výměnu starého ocelového 
potrubí za nové polyetylenové. Narozdíl od Urbanistické studie „Program rozvoje“ nepředpokládá nárůst obyvatel 
v obci. Z tohoto důvodu neuvažuje s dostavbou vodovodní sítě v místech nově navrhované zástavby.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Plánice  – 8 km, záložní zdroj v obci 
Užitkovou vodou – potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Obec Myslív, která se nachází v ochranného pásmu III. stupně (vodohospodářsky významný tok Úslava), má 
vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Myslív (556 - 595 m n.m.) je obcí střediskového charakteru, nachází se 8 km severovýchodně od města 
Plánice. Správní území obce tvoří 4 administrativní části - Loužná, Milčice, Myslív a Nový Dvůr. Obec Myslív je v 
terénu rozdělena na Horní Myslív a Dolní Myslív, zvaný Draha. Zástavbu obce tvoří rodinné domy venkovského typu, 
budovy občanské vybavenosti, sportovní areály, hospodářské a rekreační budovy a usedlosti. V současné době zde 
trvale žije 283 obyvatel. 
Nejbližší vodotečí je bezejmenný přítok Myslívského potoka. Obec se nachází v ochranného pásmu III. stupně 
(vodohospodářsky významný tok Úslava).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3203.0088.01

Název obce: Myslív

Kód obce (IČOB): 10066 (556734)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3203 (3203)

Název ORP3: Horažďovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32031

Název OPOU2: Horažďovice

MyslívNázev 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)

MyslívCZ032.3404.3203.0088.01 10066 556734
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charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a 
momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 a DN 400 mm v celkové délce 
2,66 km. Splaškové vody z části obce (cca 90 %) odtékají po předčištění v biologických septicích (cca 125 ks) do této 
kanalizace. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách (cca 19 ks). Dešťové vody jsou částečně (cca 80 %) 
odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén.

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové gravitační a z části tlakové kanalizační sítě v celkové délce 3 371 m. 
Vzhledem ke členění terénu bude významná část obce Horní Myslív gravitačně odkanalizována na čerpací stanici 
odpadních vod, ze které bude proveden výtlačný řad PEHD DN80 v délce 251m, zaústěný do jiného gravitačního 
úseku kanalizace, ze kterého již splaškové vody budou gravitačně odvedeny na ČOV, situovanou pod obcí Dolní 
Myslív.
Je uvažováno s výstavbou centrální mechanicko – biologické čistírny pro 440 EO. Na čistírně bude provedena také 
svozová jímka, pro likvidaci splaškových odpadních vod z místní části Loužná a Nový Dvůr. Projektovaná kapacita 
čistírny zohledňuje také výhledový nárůst obyvatel v řešených obcích. 
Stávající kanalizace v obci Myslív pak bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

17.01.2019 Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace

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