
Provozovaný majetek  
 

Na základě rozhodnutí města Třeboň bude společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. 

provozovat od 1. 1. 2017 vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastnictví města Třeboň a to na 

území Třeboně, Holiček, Břilic, Nové Hlíny, Staré Hlíny, Přeseky a Branné.  

 

Jedná se o zajištění dodávek pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. 

 

V následující tabulce je uveden seznam provozované vodohospodářské infrastruktury dle 

jejich identifikačních čísel majetkové evidence (IČME). 

 

    

Identifikační číslo majetkové 
evidence  

Název majetku 

3114-770230-00247618-1/1 Třeboň + Holičky,RVS 

3114-753742-00247618-1/1 Nová Hlína, RVS 

3114-753726-00247618-1/1 Stará Hlína, RVS 

3114-609421-00247618-1/1 Branná, RVS 

3114-615021-00247618-1/1 Břilice, RVS 

3114-615021-00247618-1/2 Gigant, RVS 

3114-735060-00247618-1/2 Přeseka, RVS 

3114-735060-00247618-2/1 Přeseka,zdroj 

3114-735060-00247618-1/1 Přeseka vrty - VDJ Přeseka,  

3114-770230-00247618-3/1 Třeboň + Holičky, kanalizace 

3114-753742-00247618-3/1 Nová Hlína, kanalizace do VKV 

3114-615021-00247618-3/1 Břilice, kanalizace 

3114-735060-00247618-3/1 Přeseka, kanalizace do VKV 

3114-615021-00247618-1/1 Gigant - PŘ 

3114-753726-00247618-1/1 Třeboň-Nová Hlína-Stará Hlína, PŘ 

3114-615021-00247618-4/1 ČOV Třeboň 

3114-753726-00247618-3/1 Stará Hlína, kanalizace 

3114-615021-00247618-4/1 ČOV Stará Hlína 

 

 

 
  RVS  - rozvodná vodovodní síť 

  VDJ – vodojem 

  VKV – volná kanalizační výusť 

  PŘ – přívodní řad 

 

 

 

 

 



 

Zásobování pitnou vodou 
 

Zásobování pitnou vodou města Třeboň a místních částí Holičky, Břilice, Nová a Stará Hlína 

je zajištěno přívodním řadem (D 300, litina) z Úpravny vody Hamr do zemního vodojemu 

Třeboň-Kopeček o objemu 2x1000 m3. Původní věžový vodojem již není součástí zásobování 

pitnou vodou. Z vodojemu je pitná voda čerpána jednak do rozvodné vodovodní sítě Třeboně a 

Břilic a jednak přívodním řadem do rozvodné sítě Nové a Staré Hlíny. Za Starou Hlínou je 

předávací vodoměr pro dodávku vody pro Mláku, Novosedly nad Nežárkou, Jemčinu, Hatín, 

Kolence, Klec a Frahelž. Pitná voda je z Úpravny vody Hamr nakupována od DSO Vodovod 

Hamr, jehož členem je i město Třeboň.   

 

 

 
 

 

Lázně Aurora používají k zásobování pitnou vodou vlastní vrty a vlastní úpravnu vody. 

Rozvodnou síť lázní Aurora je možné v případě potřeby zásobovat pitnou vodou z Třeboně. 
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Branná je zásobována pitnou vodou z úpravny vody v obci Domanín, kde je zdrojem vody  

Nová Hlína 

Stará Hlína 



vrt situovaný asi 1 km JV od obce Domanín. Zásobování Branné je přívodním řadem z litiny       

o průměru DN 200, který se v Branné  napojuje na místní rozvodný řad. Pitná voda pro Brannou 

je nakupována od obce Domanín.  

 
 

Přeseka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou 

vodou je provedeno napojením obce na místní vrt přes vodojem.  

 
 

 

Branná 



Odkanalizování a čištění odpadních vod 
 

Odpadní vody z Třeboně a Holiček, včetně odpadních vod z lázní Aurora, jsou svedeny do 

centrální čerpací stanice odpadních vod U Jatek a z ní přečerpávány na ČOV Třeboň. Vyčištěná 

odpadní voda je vypouštěna do rybníku Rožmberk. Na ČOV Třeboň je čerpána       i odpadní 

voda ze Břilic. Do kanalizační sítě je vyústěna část odpadních vod z obce Domanín. 

 

Kanalizační síť v místní části Nová Hlína je  ukončena  volnými výusťmi do rybníka Vítek. 

Volné výustě jsou i u kanalizace ve Staré Hlíně.  V roce 2016 byla zahájena výstavba 

kanalizace a ČOV Stará Hlína s plánovaným uvedením do provozu v roce 2017.  

 

Branná má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace je volně vyústěna 2 

výusťmi do návesního rybníka Klabouch a 2 výusťmi do návesního rybníka Pod Hlaváčů. 

 

Kanalizační síť v místní části Přeseka je ukončena volnou výustí do rybníka Velký Tisý.  

 

 

 

 


