
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Mladice (karta obce: CZ032_0157_02)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY
- prohlášení 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 Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele

Osada Mladice je v současné době zásobena z domovních studních. Autokemp Valcha je zásoben ze 2 vlastních 
vrtaných studen průměru 30 cm, hloubky 25 m, pokrývajících současnou potřebu vody v kempu, a rozvodu vody. 
Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje 
nedostatek vody. Kvalita vody je dobrá. Zdrojem požární vody je rybník Hnáň a rybník u části (severní strana části).

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do budoucna i nadále předpokládáme zásobování obyvatel pitnou vodou z individuálních zdrojů.
Doporučujeme prohloubení domovních studní.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – studny, rybník Hnáň

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

Místní část Mladice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Tato kanalizace provozovaná obcí, nese všechny 
charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území 
a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,250 km, 
je funkční, ale netěsná. Splaškové vody jsou částečně (cca 80 %) po předčištění v biologických septicích odváděny 
touto kanalizací do rybníka Hnáň. Nároky na kvalitu vyčištěné vody dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. :
- do 500 EO emisní standardy nejsou stanoveny, přípustné limity ukazatelů CHSK, BSK a NL stanoví vodoprávní 
úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a místních podmínek
Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Správní část Mladice (520 – 556 m n.m.) se nachází 1 km jižně od Zavlekova v kopcovitém terénu Šumavského 
podhůří, za odbočkou silnice Zavlekov-Kolinec, nad bezejmenným přítokem do rybníka. 
Zástavbu tvoří chalupy, zemědělské usedlosti a chaty. 
Struktura obyvatelstva je převážně starší. Nabídka pracovních příležitostí je především v Klatovech a Horažďovicích. 
Žije zde 35 trvalých obyvatel, do roku 2015 se předpokládá setrvání na 35 obyvatelích, s rozvojem se neuvažuje.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. 

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0157.02

Název obce: Zavlekov

Kód obce (IČOB): 19133 (557463)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32053

Název OPOU2: Plánice

MladiceNázev 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)

MladiceCZ032.3404.3205.0157.02 19129 557463
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pozemky.
Dešťové vody jsou odváděny částečně (30 %) jednotnou kanalizační sítí a částečně systémem příkopů, struh a 
propustků do rybníka Hnáň

Vzhledem k velikosti a umístění části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Programu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v části bude 
řešen až po roce 2015. 
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :
Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní 
ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).
Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro obec).
U autokempu Valcha se uvažuje s jeho rozšířením a po roce 2015 s vybudováním ČOV pro 100 rekreantů.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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