
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Vítkov (karta obce: CZ032_0500_08)

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
- mapové podklady od provozovate

Místní část Vítkov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 94 obyvatel. Zdrojem vody je skupinový 
vodovod Tachov – Bor – Planá a sice lomská větev, která je napájena z vodojemu STP Tachov 2 x 1500 m3. 
Vodovodní síť obce je na skupinový vodovod napojena třikrát. Vodovod je rozdělen na dvě části. Každá část 
vodovodní sítě zásobuje jednu část obce rozdělenou komunikací Tachov – Planá. Vodovodní rozvody v obci byly 
budované v akci Z z PE 2“. Levá odbočka je rekonstruovaná a je provedena z PE 110. Vodovodní síť je řešena jako 
větvená. Na síti je umístěna ATS pro zajištění dostatečného tlaku u několika výše položených nemovitostí v obci. 
Rozvody : DN 50 – 0,712 km, DN 80 – 0,036 km, DN 100 – 0,584 km. Počet přípojek 41.
Vlastníkem vodovodu je město Tachov, provozovatelem je VaK Karlovy Vary.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec připravuje pro novou zástavbu rozšíření vodovodní sítě vč. rekonstrukce stávající.(500m) Odběr vody se pro 
nárůst obyvatel a nedalekou průmyslovou zónu podstatně zvýší. Po dohodě s provozovatelem se jeví jako 
nejvýhodnější zásobit tuto oblast z vdj. STP Tachov novým samostatným řadem (1500m) vedeným v souběhu se 
zásobním řadem pro obec Lom u Tachova. Od zásobního řadu na Lom u Tachova je nutno odpojit dvě větve 
stávajícího vodovodu a vytvořit systém okruhové vodovodní sítě DTP a HTP. Realizace dle PRVKPK po r. 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – Pitnou vodou – podle povahy havárie
cisterny, Tachov 2 km
přepojení na nezávadný zdroj (planá, prameniště Broumov)
Užitkovou vodou – potok

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Vítkov má nově vybudovanou oddílnou kanalizaci. Původní systém kanalizace, od kterého byly odpojeny splaškové 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Vítkov (531 / 560 m n.m.) se nachází 2 km severně od města Tachova, v oblasti převážně zemědělského 
charakteru. V místě je 94 trvale žijících obyvatel. 
V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 85 trvale žijících obyvatel.
Recipientem je místní vodoteč – Vítkovský potok. Vítkov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3410.3215.0500.08

Název obce: Tachov

Kód obce (IČOB): 16491 (560715)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3215 (3215)

Název ORP3: Tachov

Kód OPOU2 ČSÚ: 32153

Název OPOU2: Tachov

VítkovNázev 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)

VítkovCZ032.3410.3215.0500.08 16483 560715
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vody, nyní slouží k odvodu dešťové vody do místní vodoteče. Nově byla vybudována splašková kanalizační síť, do 
které odvádí odpadní vody 94 obyvatel (30 přípojek), je svedena do čerpací stanice odpadních vod, která přečerpává 
odpadní vodu do systému kanalizace Tachov. Bezpečnostní přepad z čerpací stanice je veden přes stávající systém 
dešťové kanalizace do místní vodoteče.

Kanalizační stoky:

Profil materiál délka v km

DN 300 kamenina 1,115
DN 300 Plast 0,831
Výtlačné řady:

Profil materiál délka v km 

DN 75

Obec připravuje pro novou zástavbu založení nového systému oddílné kanalizace. Splaškové vody budou napojeny 
do stávajícího systému kanalizace a odvedeny čerpací stanicí do kanalizace Tachov. Kapacita čerpací stanice 
vyhoví i pro nárůst na cca 290 osob.
PRVKPK - Realizace po r. 2015.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

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