Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Mýto (karta obce: CZ032_0366_01)

A. NÁZEV OBCE
Mýto

Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):

CZ032.3408.3211.0366.01
Mýto
10093 (560014)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3211 (3211)
Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ:

32112

Název OPOU2:

Rokycany

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3408.3211.0366.01

Název části obce:

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

10093

560014

Mýto

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Město Mýto se nachází 14 km severovýchodně od města Rokycan, v nadmořské výšce 443 m n.m., v oblasti
zemědělsko průmyslové oblasti. Součástí města je osada Kařízek II. Město obývá 1402 trvale bydlících obyvatel, v r.
2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) 1730 trvale bydlících obyvatel. 28 % domů je využíváno k rekreaci. Ve městě
je stávající průmysl: Strojírna TYC a VITREX Hlaváček (výroba skleněných vitráží). V průmyslové zóně na okraji
obce se průběžně buduje areál firmy Carrier, který se zabývá výrobou chladícího nábytku, dále je zde firma Rumpold
( likvidace plastů-výroba tuhých alternativních paliv ), spediční firma Fox Cargo, bazar stavebních strojů a provozní
střediska 2 větších stavebních firem. Z hlediska napojení na vodovod a ČOV je nejvýznamnější firma Carrier, která
má již dnes cca 350 zaměstnanců, výhledový stav po dostavbě areálu je 700. V proluce v severní části obce
připravuje město Mýto ve spolupráci s developerem výstavbu cca 110 bytů.
Recipientem je Holoubkovský potok. Město se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

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
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Město Mýto zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 78 % obyvatel i rekreantů. Zdrojem pitné vody
jsou 2 vrty, 3 studny a zářez,upravena chlorováním a dále je voda čerpána do nadzemního tříkomorového vodojemu
3 x 50 m3. a odtud gravitačně napájí město. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu i úpravny
vody je město Mýto.
22 % obyvatel se zásobuje pitnou vodou z domovních studní.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem ke stáří technologické části úpravny vody plánujeme její rekonstrukci (rok 2009/2010 – předpokládané
náklady 2,85 mil. Kč), dále přístavbu vodojemu (rok 2010/2011 v hodnotě cca 0,75 mil. Kč a ve stejném časovém
období výstavbu jímacího zářezu v hodnotě cca 0,9 mil. Kč).
V samostatné lokalitě Kařízek buduje město od roku 2005 samostatný vodovod. V současné době je vybudován vrt,
úpravna vody s kapacitou 0,5 l/s a proběhla výstavba řadů v lokalitě nových rodinných domů. V následujícím období
se počítá s dostavbou vodovodu i ve stávající staré zástavbě (2009/2015 v hodnotě 3,2 mil. Kč).

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Rokycany 14 km, Cheznovice 3 km, Holoubkov 3 km.
Užitkovou vodou - Holoubkovský potok

Zpracovatel PRVK: KÚ Plzeňského kraje
Aktualizováno: 22.7.2009
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E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město Mýto má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno po předčištění v septicích a
mikročistírnách 78 % obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě města, má celkovou délku 6,43
km. Mimo nový páteřní sběrač, je vybudována převážně z betonových a kameninových trub DN 300 – 800. Svým
provedením neodpovídá současným normám, je nevyhovující trasami i materiálem. Odpadní vody byly touto
kanalizací odváděny 9 volnými výustmi do Holoubkovského potoka. Nyní je 7 z těchto výústí napojeno na nový
páteřní sběrač a splaškové vody jsou odváděny na nově vybudovanou ČOV. Zbývající 2 volné výústi (VV1
–Nádražní) a VV 2 (Pražská) provozuje město na základě dočasného povolení k vypouštění. V souladu s tímto
časově omezeným rozhodnutím pracuje město na realizaci opatření k připojení obou zbývajících lokalit.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je město Mýto.
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je v provozu od roku 2005, vody jsou na ni přiváděny páteřním
sběračem v délce 2,5 km. Sběrač je proveden z PVC 250-400 mm, část v délce 813 m je řešena jako výtlak se 3
čerpacími stanicemi. Zde je potrubí v dimenzích 110-140 mm.
Od 22 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách.

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V roce 2009 plánujeme pořízení kalové koncovky. Vzhledem finanční náročnosti a malé efektivitě využití stabilního
zařízení uvažujeme o pořízení mobilního zařízení. S přihlédnutím k úspěšně provedené zkoušce zapůjčeného
zařízení se bude jednat o mobilní odstředivku.
V budoucnu se dále plánují tyto dostavby a rekonstrukce kanalizačních řadů:
Převedení dešťových a splaškových vod z ulice Vojtěšská (580 m - 2010/2012), odkanalizování Plzeňské - jih (230
m - 2010/2012), rekonstrukce ul. Úzská ( 120 m - po roce 2015), rekonstrukce DK humna (100 m - po roce 2015),
rekonstrukce Sladovnické v Dlouhé třídě (250 m - po roce 2015), rekonstrukce v Dlouhé tř. (300 m - 2012/2015),
rekonstrukce Těškovské (625 m - 2012/2015), rekonstrukce Sv. Čecha (225 m - 2012/2015), rekonstrukce Pražská I
(250 m - 2012/2015), rekonstrukce Pražská II (250 m - 2012/2015), rekonstrukce Nádražní I (125 m - 2009),
rekonstrukce Letná I (250 m - po r. 2015), rekonstrukce Letná II (250 m - po r. 2015).
Realizací výše uvedených opatření sleduje město Mýto možnost podchycení maximálního počtu stávajících
nemovitostí a také co nejdokonalejší odloučení dešťových vod a také zamezení výskytu balastních vod.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

22.7.2009

Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004

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