Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Michalovy Hory (karta obce: CZ032_0485_06)

A. NÁZEV OBCE
Michalovy Hory

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

CZ032.3410.3215.0485.06
Chodová Planá
05221 (560901)

Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:

3215 (3215)
Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ:

32152

Název OPOU2:

Planá

A.1

Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ032.3410.3215.0485.06

Název části obce:
Michalovy Hory

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

09401

560901

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Michalovy hory (530 / 550 m n.m.) se nachází 17 km severovýchodně od Tachova, v oblasti převážně
zemědělského charakteru. V místě je 70 trvale žijících obyvatel a 47 chalupářů.
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 63 trvale bydlících obyvatel.
Recipientem je Kosový potok. Obec Michalovy Hory se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a v
Ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II stupně II B lázeňského místa Mariánské Lázně .

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 provozovate

D. VODOVODY
D.1

POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Michalovy Hory zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 70 trvale bydlících obyvatel i
rekreanty. Zdrojem vody jsou 3 pramenní jímky, odkud je voda svedena do vodojemu 2 x 50 m3. Spotřebiště je
zásobeno gravitačně. Přívodní řad je proveden v DN 80 – 0,340 km, rozvody jsou provedeny v DN 100 – 0,402 km a
DN 80 – 5,151 km. Počet přípojek 66.
Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro propojení místní části s vlastní Chodovou Planou.
PRVKPK předpokládá realizaci vodovodního přivaděče Chodová Planá - Výškov - Michalovy Hory v r. 2009 - 2010
(investor VSOZČ). Jendá se o napojení na vodovodní siť Chodová Planá, dále vodovodní řad PE 90 mm, délky 1042
m, ČS "Cihelna", výtlak ČS "Cihelna - VDJ M. Hory PE 63 mm, délky 2336 m, úpravy na VDJ M. Hory, ATS Výškov,
řad Výškov PE 90 mm, délky 315 m.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Chodová Planá 4km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Michalovy Hory nemá vybudovanou žádnou kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny příkopem podél
komunikace, jinak stékají volně po terénu. Obyvatelé zachycují splaškové vody v odpadních jímkách a vyváží je na
ČOV Tachov, nebo Mariánské lázně.
Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 17.3.2010
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E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr pro vybudování kanalizační sítě.
Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r.
2015. PRVKPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální
čištění i po r.2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče, nebo zasakováním. (Za
domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
17.3.2010

Zpracovatel PRVK: Zelníčková Zuzana
Aktualizováno: 17.3.2010

Popis:
Aktualizace 2009
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