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1 OBECNÉ ÚDAJE 

Název zakázky: Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

Typ zakázky: Pasport vodovodu 

Číslo zakázky: OB-M-0453/2022 

Datum: 7. 7. 2022 

Objednal: Mikroregion Ostrožsko - Veselsko 

Kraj: Zlínský 

Katastrální 

území: 
Boršice u Blatnice  

Souřadnicový 

systém: 
S-JTSK 

Zdroj dat: Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Podkladem pro zpracování pasportizace vodovodu byla tato data: 

• DGN soubor s vodovodem z jednotná digitální technická mapy Zlínského kraje 

3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Předmět díla byl koncipován do dvou etap: 

• Zpracování dat 

• Kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat 

3.1 Použitý software 

Při zpracování předmětu díla byl použit software: 

• Geostore 

• Kancelářský balík MS Office 

4 ZÁKLADNÍ PŘEHLED PASPORTU VODOVODU 

Počty bodových prvků vodovodu: 

Šachta 40 

Šoupě – domovní 345 

Šoupě – řád 47 

Hydrant nadzemní 1 

Hydrant podzemní 31 

 

Délky vodovodu: 

Vodovodní řád 6,91 km 

Přípojky 3,27 km 

5 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů se k bezprostřední 

ochraně vodovodních řádů před poškozením vymezují ochranná pásma vodovodních řádů (dále jen 

"ochranná pásma"). Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

a) u vodovodních řádů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řádů nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řádů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 

pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují 

o 1,0 m. 
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6 SEZNAM VÝKRESŮ / SOUBORŮ 

Technická zpráva  

Mapa pasportu vodovodu   

Digitální data:  

Soubory shp/dgn/wkb  


