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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 19.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Aktualizace č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Kyškovice

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
na svém území. Podle ust. § 4 odst. 2 tohoto zákona kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a 
schvaluje plán rozvoje pro své území, při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn 
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi. 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 
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Navrhovaná aktualizace Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK č. 
43

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

aktualizaci č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje změnu 
výhledového stavu, spočívající ve zvýšení akumulace vody výstavbou nového vodojemu (VDJ), včetně 
realizace nového vrtu pro zásobování obyvatelstva vodou v obci Kyškovice, dle přílohy tohoto materiálu.



Důvodová zpráva:
Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 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. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.
Pokud se investiční záměr výstavby vodovodů a kanalizací v obcích z různých důvodů odchýlí od řešení 
navrhovaného v PRVKÚK, žadatelé o dotace absolvují proces schválení aktualizace PRVKÚK 
zastupitelstvem kraje. Soulad investičního záměru s PRVKÚK je nezbytnou podmínkou pro přiznání dotace 
na výstavbu vodovodů a kanalizací z veřejných zdrojů.
Dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Ústeckého kraje“, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 115/31Z/2016 ze 
dne 5. 9. 2016 (dále jen „Pravidla“), se v případě, že se řešení odvedení a čištění odpadních vod obce 
odlišuje od řešení navrženého ve výhledové části PRVKÚK, je nutné navrženou změnu řešení posoudit a 
případně doporučit/nedoporučit Zastupitelstvu ÚK ke schválení jako průběžnou aktualizaci PRVKÚK.

Návrh aktualizace č. 43 byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen podle platných Pravidel 
z technicko ekonomického a provozního hlediska, s použitím MP Ministerstva zemědělství č. j. 
39935/2018-MZE-15132 a s použitím Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Předmětem navržené aktualizace č. 43 je zvýšení akumulace vody výstavbou VDJ (2x 60 m3) na pozemku 
parc. č. 350/2 v katastrálním území Kyškovice s ATS pro zvýšení tlaku, který bude plněn vodou z vrtu o 
vydatnosti 2,5 l/s.

43. Kyškovice
Předkládaný záměr řeší vybudování nového místního zdroje (70 m hluboký vrt) a vodojemu Kyškovice na 
pozemku parc. č. 350/2 v katastrálním území Kyškovice s tím, že zásobní síť v obci bude přepojena ze 
stávajícího skupinového vodovodu Obrtka na nově vybudovaný místní zdroj. Ve výhledu v PRVKÚK se 
neuvažovalo o změně systému zásobení, předpokládala se rekonstrukce stávajících rozvodných řadů a 
rozšíření vodovodní sítě v hodnotě 2,339 mil. Kč. Obec návrh na realizaci místního zdroje odůvodňuje 
vysokou cenou předané vody od SčVK. Od vlastního zdroje vody si slibuje ušetření nákladů za vodu, které 
budou následně využity na rekonstrukci stávajících vodovodních sítí. Vodoprávní úřad i správce povodí se 
navrženou změnou koncepce souhlasí, na stavbu vrtané trubní studny a vodojemu bylo vydáno územní 
rozhodnutí. Dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 odpovídá realizace místního zdroje, včetně 
související infrastruktury ceně 4,571 mil. Kč, cena na 1 TBO odpovídá 17 tis. Kč. Zpracovatel předložené 
aktualizace odhaduje cenu 1 kubického metru vody na 43,95 Kč, o proti stávající ceně 59,10 Kč za kubický 
metr. Obec nezasahuje do oblasti postižené suchem, v opačném případě by nebylo možné záměr doporučit 
ke schválení, protože v rámci boje se suchem je uplatňována opačná koncepce, např. z OPŽP jsou 
financována ta opatření, která vedou k propojování vodárenských soustav. Snahou je obce zásobení z 
místních zdrojů napojit na skupinové a oblastní vodovody. Místní zdroje jsou často mělké a v období sucha se 
obec potýká s nedostatkem vody ve zdroji, nebo se zhoršenou kvalitou zdroje.
Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j. 63621/2017-MZE-15132 ze dne 2. 11. 2017 nesouhlasí s 
navrhovanou aktualizací technického řešení zásobování pitnou vodou a navrhuje řešit zásobování pitnou 
vodou v obci Kyškovice napojením na nadobecní vodovodní systém, který bude, dle jeho názoru zárukou 
vyřešení problémů s jakostí dodávané pitné vody i potřebného množství. Jsme však toho názoru, že 
ministerstvo zemědělství zde požaduje zapojení třetího subjektu v zásobování vodou, a to mimo vůli obce 
Kyškovice.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou aktualizaci č. 43 výhledového stavu 
PRVKÚK, týkající se zvýšení akumulace vody a realizaci nové studny v obci Kyškovice.
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