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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle  § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.02.2019
podalo

Město Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, Masarykova 36, 373 41  Hluboká nad Vltavou,
které zastupuje ČEVAK a.s., IČO 60849657, Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e
podle ust. § 14 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších 
předpisů 

KANALIZAČNÍ ŘÁD HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem
2. změny zásadnějšího charakteru a doplňky musí být zapracovány do změny kanalizačního řádu a 

předloženy ke schválení

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41  Hluboká nad Vltavou

Odůvodnění:
Dne 20.02.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení.

Viz rozdělovník:
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Žádost byla doložena těmito doklady:

 vyhotovení kanalizačního řádu Hluboká nad Vltavou (5 ks paré)

Kanalizační řád obsahuje náležitosti dané v ust.§ 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb, ve znění pozdějších 
předpisů.

Dnem podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Magistrát města České Budějovice, odbor 
ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a 
kanalizacích zahájil řízení ve věci schválení kanalizačního řádu oznámením ze dne 10.04.2019.

Účelem kanalizačního řádu je řádné užívání stokové sítě v souladu s výše uvedeným zákonem, v souladu 
s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Město Hluboká nad Vltavou se nachází cca 9 km severně od Českých Budějovic po obou březích Vltavy. 
Na levém břehu řeky se nachází Hluboká nad Vltavou - město včetně místní části Zvolenov, na pravém 
břehu řeky se nachází Hluboká nad Vltavou – Zámostí. V těchto částech Hluboké nad Vltavou žije 4029 
trvale bydlících, z toho 3469 připojených na centrální čistírnu odpadních vod a 190 obyvatel připojených 
na kanalizaci zakončenou osmi volnými výustěmi označenými VKV1 – VKV 5, VKV 7, VKV 8 a VKV 11          
do různých recipientů. 
Hluboká nad Vltavou – odkanalizování centrální a severní části města je provedeno jednotnou 
kanalizací, která odvádí odpadní vody na ČOV Hluboká nad Vltavou – město, recipientem je Podhradský    
(Židovský) rybník. 
Hluboká nad Vltavou, příbřežní část Hamry je odkanalizována do VKV 3 a VKV 4, recipientem je řeka 
Vltava. Do VKV 5, recipient Mlýnský potok, je záústěna i přípojka vyčištěných odpadních vod ze Státního 
zámku Hluboká nad Vltavou a Alšovy Jihočeské galerie, oba objekty mají své vlastní lokální čistírny 
odpadních vod. Do kanalizace  zakončené VKV 7, recipient Rybářská stoka, je odkanalizovaná část zvaná 
Podskalí. Další části území města jsou odkanalizovány kanalizací zakončenou VKV 8 do Podhradského 
rybníka a VKV 11 do rybníka Malý Hvězdář.
Při jižním okraji rybníka Velký Zvolenov leží místní část města se samostatnou kanalizací zakončenou 
ČOV Hluboká nad Vltavou -  Zvolenov, jejímž vlastníkem je Jihočeský kraj - Střední odborná škola 
elektrotechnická – Centrum odborné přípravy, odpadní vody z ČOV Zvolenov jsou odváděny                    
do bezejmenného vodní toku, který ústí do významného vodního toku Vltava. Kromě odpadních vod 
Střední odborné školy elektrotechnické jsou na kanalizaci připojeny rodinné domy. 
Hluboká nad Vltavou – Zámostí – jednotná kanalizace, hlavní kanalizační sběrač je veden údolím po 
pravém břehu Vltavy a podchycuje dřívější volné kanalizační výústě s výjimkou VKV 1 a VKV 2 a je 
zakončen ČOV Hluboká nad Vltavou – Zámostí. Do tohoto sběrače u silničního mostu přes řeku Vltavu 
jsou přečerpávány i odpadní vody z levého břehu řeky, z prostoru koupaliště a od r. 2018 i                        
ze sportovního areálu a několika přilehlých nemovitostí mezi Golfovým hřištěm a přístavem. Druhá větev 
kanalizace připojená na ČOV odvádí vody ze střední a východní části území, od nádraží podél Poněšické 
ulice a připojuje i ostatní sběrače v tomto prostoru. Recipientem ČOV Zámostí je bezejmenný vodní tok –
přítok řeky Vltavy, recipient VKV 1 je Opatovická stoka a recipient VKV 2 je řeka Vltava.

Ve městě se nacházejí objekty občanského vybavení, zdravotní středisko, základní škola, mateřské školy, 
mezinárodní škola, prodejny potravin a převážná část služeb související s cestovním ruchem jako jsou 
hotely restaurace, relaxační centrum a další. Výstavba rodinných domů je soustředěna převážně 
v severním a severovýchodním okraji města (ZTV Hůrka a ZTV U Parku), v rámci ZTV byla vybudována 
oddílná kanalizace.
Celková délka kanalizační sítě napojené na ČOV je 12,871 km, napojené na VKV 3,4,5,7,8,11 je 0,847 km. 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci (ČOV, VKV) 1975 (1830 + 145). Počet kanalizačních přípojek 
(ČOV, VKV) je 612 (547 + 145)
Provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu města Hluboká nad Vltavou je Čevak a.s., s výjimkou 
kanalizace ZTV U Parku, ZTV na Pivoňce (Zámostí) a několika krátkých úseků  - viz. situace (Příloha č. 4).
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Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení 
kanalizačního řádu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad na základě výsledků provedeného vodoprávního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno       
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích, podáním u zdejšího 
vodoprávního úřadu.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Město Hluboká nad Vltavou, IDDS: cdxbedz
2. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

ostatní (dodejky)
3. Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
4. Rybářství Třeboň Hld. a.s., IDDS: qhhsbkh
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