
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.8

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 58 – obec Hříškov, místní část 
Bedřichovice 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) na žádost vlastníka vodohospodářské infrastruktury 
podle § 4 odst. 2 zákona č.274/2001 Sb. a podle pravidel pro aktualizaci PRVK Ústeckého kraje schválených 
usnesením ZÚK č. 115/31Z/2016.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

9.8-1 Název: bod 9.8 priloha 1.pdf Návrh změny PRVK č. 58 Hříškov - 
Bedřichovice U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 58, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace spočívá ve změně 
koncepce zneškodňování odpadních vod z místní části obce Hříškov Bedřichovice. Navrženou změnou je 
vybudování splaškové kanalizace a její propojení na kanalizační systém obce Hříškov zakončený čistírnou 
odpadních vod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Původně bylo navrženo zachování individuálního způsobu 
zneškodňováním odpadních vod u jednotlivých objektů.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí
zajistit úkony ve věci předání informace o výsledku projednání žádosti o aktualizaci Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací



Ústeckého kraje obci Hříškov

Termín: 31. 8. 2022

Důvodová zpráva:
Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) vyplývá z § 4 zákona o 
vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení 
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a 
podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění 
odpadních vod, v daném územním celku. Soulad koncepce investičního záměru výstavby vodovodů a 
kanalizací v obcích s návrhovým stavem uvedeným v kartě PRVKÚK dané obce je podmínkou pro poskytnutí 
podpory jak z Evropských fondů, tak i z Národních dotačních titulů. Pokud žadatel o podporu shledá nesoulad 
záměru s návrhovým stavem uvedeným v příslušné kartě PRVKÚK, požádá v souladu s § 4 odst. 2 zákona 
č.274/2001 Sb. a podle pravidel pro aktualizaci PKVK Ústeckého kraje schválených snesením ZÚK č. 
115/31Z/2016 o aktualizaci, kterou schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Předmětem navržené aktualizace č. 58 je změna výhledového stavu zneškodňování odpadních vod 
produkovaných v místní části obce Hříškov – Bedřichovice. Dle současného znění návrhového stavu 
PRVKÚK se v kartě místní části Bedřichovice i nadále uvažuje s individuálním zneškodňováním odpadních 
vod. Změnou koncepce je vybudování tlakové kanalizace v Bedřichovicích a její propojení s kanalizací v obci 
Hříškov zakončenou centrální čistírnou odpadních vod.
Návrh aktualizace č. 58 byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen podle platných Pravidel 
z technicko-ekonomického a provozního hlediska. Žadatel předložil souhlasné stanovisko orgánu územního 
plánování a vodoprávního úřadu. Dle zaslaného stanoviska Ministerstvo Zemědělství ČR nemá k navržené 
aktualizaci připomínky. Navržené řešení se dotýká cca 70 trvale bydlících obyvatel, náklady na 1 TBO jsou 
80,9 tis. Kč. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou aktualizaci výhledového 
stavu č. 58 PRVKÚK v oblasti zneškodňování odpadních vod v obci Hříškov - Bedřichovice, soulad záměru 
se schválenou koncepcí uvedenou v PRVKÚK umožní obci Hříškov čerpat podporu na plánovanou investici z 
dotačních titulů státního rozpočtu či Evropských fondů, případně Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)   Ing. Irena Jeřábková 13. 6. 
2022

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 15.6.2022

Podpis zpracovatele:  Lenka Müllerová 10. 6. 2022


