Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Halže (karta obce: CZ032_0483_01)

A. NÁZEV OBCE
Halže

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

CZ032.3410.3215.0483.01
Halže
03697 (560863)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32153

Název OPOU2:

Tachov

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0483.01

Název části obce:
Halže

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

03697

560863

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Halže (570 / 610 m n.m.) se nachází 7 km severozápadně od Tachova. Obec se nachází v oblasti převážně
zemědělského charakteru. V obci je 726 trvale žijících obyvatel a hotel s kapacitou 30 lůžek, předpokládá se nárůst
na 800 obyvatel.
Recipientem je Bílý potok. Obec Halže se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z r. 2011
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec je zásobena vodou z vodojemu Halže, který je součástí skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá. Obcí
prochází nový přivaděč Branka – Tachov a starý přivaděč, jehož úsek Halže – Ctiboř je užíván jako přivaděč vdj.
Halže – obec. Z nového přivaděče Branka – Tachov je obec zásobena minimálně. Vodovodní síť je řešena jako
kombinovaná, je provedena z trub DN 150 – 0,419 km, DN 100 – 2,562 km, DN 80 – 1,898 km a DN 50 – 0,035 km.
Vlastníkem vodovodu je obec Halže, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro rozšíření vodovodní sítě k nové zástavbě.
PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny 3 km Úpravna vody Svobodka
Užitkovou vodou – Bílý potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stoková síť je vybudovaná jako jednotná.
V roce 2004 byla vybudována nová splašková kanalizace, čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlak v
západní části obce. Veškeré odpadní vody jsou přiváděny do mechanicko-biologické ČOV kanalizačním sběračem
DN 500 mm a 300 mm. Vyčištěná odpadní voda je odváděna do recipientu, kterým je Bílý potok. Původní ČOV je z
let 1988 – 1989, v roce 2016 proběhla intenzifikace ČOV.
ČOV Halže:
Mechanicko-biologická ČOV je umístěna pod jižní částí obce ve vzdálenosti cca 300 m od hranice souvislé bytové
zástavby. Její kapacita odpovídá výhledovému počtu 1300 připojených ekvivalentních obyvatel. Je určena k čištění
odpadních vod sídel Halže, Branka, Obora, Horní a Dolní Výšina.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má připravený projekt pro rozšíření kanalizační sítě do budoucí zástavby.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:

Popis:

30.11.2004

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

Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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