
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Horní Lukavice (karta obce: CZ032_0307_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
- informace od provozovatele
- studie kanalizace Vodohospodářský podnik Plzeň 1995

Podklady pro aktualizaci 2006:
- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

V obci Horní Lukavice není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní. 
Množství vody ve studních není dostatečné, voda není kvalitní. 
Areál bývalé Armády ČR a výrobní areál v obci jsou zásobovány z vlastních zdrojů vody a budou tak zásobeny i v 
budoucnu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec plánuje vybudování veřejného vodovodu s napojením na stávající vodojem Chlumčany dle výsledku 
zpracované variantní studie zásobování obce pitnou vodou. Přívodní PE potrubí bude v dimenzi DN 150 o celkové 
1,435 km. V obci bude vybudován systém vodovodních řadů o celkové délce 4,049 km z PE potrubí o profilu DN 80 
a DN 100, který bude zásobovat pitnou vodou stávající i nové objekty pro trvalé bydlení.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 10 km
Užitkovou vodou – Lukavický potok, požární nádrž, Panský rybník

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

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

Obec Horní Lukavice má jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 600, v délce 1450 m a je do ní po 
předčištění v  septicích vypouštěna odpadní voda od 3 % obyvatel. Kanalizace je ukončena 6 volnými výustmi do 
Lukavického potoka. 
80 % obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek. Odpadní vody jsou vyváženy na ČOV Přeštice, 17% obyvatel 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Horní Lukavice se nachází 10 km severně od města Přeštice, v nadmořské výšce 382 m.n.m. V obci je 420 
trvale bydlících obyvatel. V současné době je obec Horní Lukavice zapojena v Mikroregionu Přešticko. 
V obci je 180 rodinných domů, 3% obytných domů je využíváno k rekreaci. 
Recipientem je Lukavický potok. Obec se nalézá ve II pásmu PHO. Jako zdroj požární vody slouží požární nádrž 
koupaliště.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3405.3210.0307.01

Název obce: Horní Lukavice

Kód obce (IČOB): 02969 (539821)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3210 (3210)

Název ORP3: Přeštice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32101

Název OPOU2: Přeštice

Horní LukaviceNázev 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)

Horní LukaviceCZ032.3405.3210.0307.01 02969 539821
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má domácí ČOV.

Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Horní Lukavice.

V obci Horní Lukavice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě včetně nové ČOV pro 800 EO umístěné v jižní 
části obce při místní vodoteči směrem od bývalého zemědělského družstva ke katastrální hranici s obcí Dolní 
Lukavice. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,832 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 
250 a DN 300. Pro realizaci má obec zpracovanou projektovou dokumentac.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

23.06.2020 Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu a kanalizace

30.06.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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