
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Točník (karta obce: CZ032_0136_26)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY
- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2009
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy (povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Točník) 
č.j.ŽP/1668/13/Le ze dne 5.3.2013 platné do 31.12.2015
- projektová dokumentace „Vodovod a kanalizace, Klatovy – Točník – Otín“; zpracovatel Šumavské vodovody a 
kanalizace a.s., 2008

   Místní část města Klatovy - Točník je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní.
Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje z hlediska výskytu většího množství 
dusičnanů a bakteriologického znečištění.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

   Město Klatovy uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu, který umožní zásobování celé místní části 
Točník pitnou vodou. Nový vodovod bude napojen na skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy ve městě Klatovy.
   Pitná voda pro místní části města Klatovy - Točník a Otín a výhledově pro obec Předslav bude přivedena z nového 
zásobního řadu TLT DN 150, kterým je voda dopravována z I. tlakového pásma města Klatovy, zásobovaného z VDJ 
Hůrka – nový 2×5000 m3 (453,0/448,0 m n. m.), do místní části Klatovy - Štěpánovice. Z tohoto řadu bude 
odbočovat nový přivodní řad PE DN 150, kterým bude pitná voda gravitačně přivedena do místní části Klatovy - 
Točník. Na nový přívodní řad budou připojeny rozvodné řady v místní části Klatovy - Točník z plastového potrubí DN 
80 a DN 100.

   Poznámka: V případě rozvoje průmyslové zóny v prostoru Klatovy-Točník-Chaloupky lze navrhovaný přiváděcí řad 
pro osadu Točník posílit zokruhováním se zásobním litinovým řadem DN 250, kterým je voda dopravována přes I. 
tlakové pásmo města Klatovy do místní části Klatovy - Chaloupky.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov – 4 km 
Užitkovou vodou – dva místní rybníky, Točnický potok

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

   Místní část města Klatovy – Točník (388 - 402 m.n.m.) se nachází 4 km severovýchodně od Klatov. Zástavbu tvoří 
rodinné domy, občanská vybavenost a rekreační objekty. V obci je v součastné době 278 trvale žijících obyvatel. 
Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace v roce 2015 zachován. Nabídka pracovních 
příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech. Nejbližší vodotečí obce je Točnický potok.
   Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně 
(vodárenský tok Úhlava).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0136.26

Název obce: Klatovy

Kód obce (IČOB): 06579 (555771)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

TočníkNázev 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)

TočníkCZ032.3404.3205.0136.26 16767 555771
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   Místní část města Klatovy - Točník, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má 
vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Tato kanalizace, provozovaná městem Klatovy, nese všechny 
charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území 
a momentálních požadavků. Kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 250, 300,  400 a 500 mm v 
délce 0,1,418 km, kameninových trub DN 300 mm v délce 0,698 km, trub z PVC DN 200 v délce 0,019 m a ze 
zděného profilu DN 700 v délce 0,008 km, odtékají splaškové vody (cca 60 %) po předčištění v biologických 
septicích do Točnického potoka. 
   Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové 
vody jsou částečně (cca 70 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do 
Točnického potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

   V obci Točník je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,300 km bude 
vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250, 300 mm. Splaškové vody z osady Točník budou spolu s 
odpadními vodami z osady Otín a výhledově z obce Předslav svedeny gravitačně touto kanalizací do čerpací stanice 
Točník, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem PE 100 v délce 3,700 km do kanalizačního přivaděče 
Štěpánovice – Klatovy, zaústěného na ČOV Klatovy. 
   V trase předmětného výtlačného řadu se v budoucnu napojí výtlak z ČS Chaloupky.
   Předpokládaná realizace – rok 2012 až 2014.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

30.6.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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