Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Milíře (karta obce: CZ032_0491_01)

A. NÁZEV OBCE
Milíře

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

CZ032.3410.3215.0491.01
Milíře
08832 (541532)

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:
CZ032.3410.3215.0491.01

Název části obce:
Milíře

Kód části
obce PRVK:

IČOB obce
obce ÚIR:

08832

541532

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Milíře (600 - 678 m n.m.) se nachází 8 km západně od města Tachova. Obec je v oblasti zemědělského a
lesného charakteru. V obci je 168 trvale žijících obyvatel.
V roce 2015 se předpokládá(odhad PRVKPK) v obci stagnace obyvatel.
Recipientem je potok Lužný. Obec Milíře se z části nachází v chráněné krajinné oblasti Český les.

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

Obec Milíře zásobuje 100 % obyvatel pitnou vodou vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody jsou vrty a studna.
Vlastníkem vodovodních rozvodů v obci je obec Milíře, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.
Délka přívodního řadu 1,123 km DN 100 materiál litina
Rozvodné řady 2,139 km
Z toho1,522 km DN 100 materiál plast 0,617 km DN 150 materiál litina
Počet přípojek 42

D.2

ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec plánuje rozšíření vodovodní sítě do oblasti budoucí zástavby.
PRVKPK nepředpokládá rozšíření vodovodu před r. 2015.

D.3

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

Pitnou vodou – cisterny, Tachov 5 km
Užitkovou vodou – obecní studny

E. KANALIZACE A ČOV
E.1

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Milíře má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Vybudována je z kameninových, plastových hrdlových
trub DN 250 . Stávající kanalizace nese znaky neplánované postupné výstavby, je však vybudována včetně revizních
šachet. Odpadní vody jednotné kanalizace jsou čištěny ČOV.
Do jednotné kanalizace odvádí odpadní vody 90 obyvatel a hotel o 11ti lůžkách. 10% obyvatel akumuluje OV v 5
jímkách vyvážených na místní ČOV Jednotná kanalizace odvádí 60 % dešťových vod do Lužného potoka. Na
odvedení zbývajících dešťových vod je využíván systém příkopů, struh a propustků. Kanalizační síť včetně ČOV je
v majetku obce Milíře, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.
Zpracovatel PRVK: DPlus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.
Aktualizováno: 30.11.2004
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Kanalizační stoky:
Profil materiál délka v km
DN 250 kamenina 1,3
DN 250 plast 0,116
Projektová kapacita ČOV - 350 EO

E.2

POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci
stávající jednotné kanalizační sítě. Obec má zpracovaný projekt pro rozšíření kanalizační sítě zbylé části obce a pro
oblast nové výstavby.
Tento záměr je včleněn do akce „Lučina – ochrana vodního zdroje“ kterou má smysl realizovat jako celek. PRVKPK
předpokládá individuální čištění pro 10% obyvatel i po r.2015.
Řešení odkanalizování pravobřežní strany řeky Mže. Jedná se o odkanalizování obce Milíře (168 obyvatel, OÚ Milíře)
pomocí nové ČSOV a kanalizačního výtlaku do osady Mýto (56 obyvatel, MěÚ Tachov), která je již svojí polohou
mimo povodí VN Lučina. V osadě Mýto je navržena nová gravitační kanalizace a ČOV o kapacitě 150 EO. Stávající
nevyhovující ČOV Milíře bude v rámci tohoto projektu zrušena.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.11.2004

Popis:
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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