Příloha č.2 - Specifikace staveb, údaje o HOZ
oblast Jižní Čechy
vodoprávní dokumenty

Název objektu HOZ

ID
(všechny vztahující
se k objektu)

kraj

ORP

katastrální území

p.č.

vlastník
pozemku

…-11201000

počet
čerpadel
v ČS

výkon
čerpadla

trafo v
majetku
SPÚ

původní
projekt

stavební povolení

ks

kW

ano - ne

rok

revizní zprávy

nakládání s vodami

kolaudační
rozhodnutí

elektroinstalace čerpadla v jímce

elektroinstalace
objektu ČSO (od
přip. skříně)

vydáno

vydáno/platnost

vydáno

vydáno/platnost

vydáno/platnost

vzdušného
(zemního) vedení od
hromosvod
přípojného místa po
přip. skříň
vydáno/platnost
vydáno/platnost

odběrné místo el. energie

hasicí přístroje

zvedací zařízení

trafostanice

vydáno/platnost

vydáno/platnost

vydáno/platnost

maloodběr

velkoodběr

poznámka

1 ČOS Zliv

2030000479
2030000480
2030000481
2030000482

Jihočeský

České Budějovice

Zliv u Č.Budějovic

3280/18

jiný vlastník

2

2x6,5

ne

1988
nekompletní

07-1988

07-1988

12-1990

06-2020/06-2023

06-2020/06-2023

03-2019/03-2023

06-2020/06-2025

01-2022/01-2023

bez zv. zařízení

není součástí

ano

ne

2 ČOS Hluboká

2030000172

Jihočeský

České Budějovice

Hluboká nad Vltavou

1641/21

jiný vlastník

2*

2x6,5

ne

1975
nekompletní

06-1975

není k dispozici

06-1978

06-2020/06-2023

06-2020/06-2023

03-2019/03-2023

06-2020/06-2025

01-2022/01-2023

bez zv. zařízení

není součástí

ano

ne

3 ČOS Pašice

2030000391
2030000392
2030000393

Jihočeský

České Budějovice

Pašice

2061/3

ČR - SPÚ

2***

0

ne

1985
nekompletní

08-1986

08-1986

11-1989

bez připojení

bez připojení

bez připojení

03-2019/03-2024

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

není součástí

ano

ne

4 ČOS Nové Dvory

2030000174

Jihočeský

České Budějovice

Haklovy Dvory

405/1

jiný vlastník

2 **

2x6,5

ne

1982
nekompletní

02-1983

02-1983

12-1985

03-2020/03-2023

03-2020/03-2023

03-2019/06-2023

bez hromosvodu

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

není součástí

ano

ne

5 ČOS Haklovy Dvory

2030000173

Jihočeský

České Budějovice

Haklovy Dvory

538/50

jiný vlastník

2

2x6,5

ano

1982
nekompletní

02-1983

02-1983

12-1985

03-2020/03-2023

03-2020/03-2023

03-2019/03-2023

bez hromosvodu

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

11-2020/11-2024

ano

ne

společné odběrné místo z TS pro
ČOS Haklovy Dvory a ČSO
Zavadilka (podružné měření)

6 ČOS Zavadilka

2030000120
2030000121
2030000122
2030000123

Jihočeský

České Budějovice

České Vrbné

376/27
376/30

jiný vlastník
ČR - SPÚ

2 ****

2x6,5

ano

1987
nekompletní

07-1987

07-1987

není k dispozici

04-2022/04-2025

04-2022/04-2025

03-2019/03-2023

bez hromosvodu

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

11-2020/11-2024

ano

ne

společné odběrné místo z TS pro
ČOS Haklovy Dvory a ČSO
Zavadilka (podružné měření)

7 Veselí nad Lužnicí - shybka M

2070000340

Jihočeský

Soběslav

Veselí nad Lužnicí

2239/71

ČR - SPÚ

0

0

ne

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

bez připojení

bez připojení

bez připojení

bez hromosvodu

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

není součástí

ne

ne

8 Veselí nad Lužnicí - shybka L21

2070000342

Jihočeský

Soběslav

Veselí nad Lužnicí

4233/1,
4145/115

jiný vlastník

0

0

ne

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

bez připojení

bez připojení

bez připojení

bez hromosvodu

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

není součástí

ne

ne

2190000016

Jihočeský

Soběslav

Mažice

256/9

jiný vlastník

0

0

ne

03-1979

03-1982

07-1984

bez připojení

bez připojení

bez připojení

bez hromosvodu

bez h. přístroje

bez zv. zařízení

není součástí

ne

ne

2190000010
2190000011
2190000012
2190000014

Jihočeský

Soběslav

Mažice

st.109

jiný vlastník

3

3x3,7

ne

03-1979

03-1982

07-1984

10-2021/10-2024

10-2021/10-2024

10-2021/10-2024

03-2019/03-2024

01-2022/01-2023

bez zv. zařízení

není součástí

ano

ne

HOZ Borkovická blata O1-2 - lopatový
9
uzávěr
10 ČOS Borkovická Blata

není k
dispozici
není k
dispozici
1978
nekompletní
1978
nekompletní

ČS bez zděného přístřešku
ČS se zděným přístřeškem
ČS s budovou
jiná zařízení než čerpací stanice
* v současné době je instalováno pouze jedno čerpadlo, druhé čepadlo bude průbězně doplňeno
** v současné době není instalováno žádné čerpadlo, čepadla budou průbězně doplňena
*** v současné době 1 čerpadlo v jímce nevyhovující a 2 čerpadlo ve zděném přístřešku nevyhovující
**** v současné době 1 čerpadlo v jímce v provozu, ale částečně nevyhovující (stav odporovacího proudu a izolační stav) a 2 čerpadlo v jímce nefunkční (elektr.zkrat)
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odpojeno od elektrické energie,
bez technologie

