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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Průběžná aktualizace PRVKÚK na žádost vlastníka VaK/obce podle § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. a podle 
pravidel pro aktualizaci PRVK ÚK schválených usnesením ZÚK č. 115/31Z/2016.

Nárok na rozpočet:
Nevyvolává nárok na rozpočet Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 15. 4. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 5/3/2019

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 1.pdf Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 
43 (Kyškovice) U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) neschvaluje

aktualizaci č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle přílohy, spočívající
ve změně koncepce zásobování obce Kyškovice pitnou vodou odpojením od skupinového vodovodu,
odběrem podzemní vody z nově zřízeného vrtu a realizací nového vodojemu, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu;

B) schvaluje

aktualizaci č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle přílohy, spočívající
ve změně koncepce zásobování obce Kyškovice pitnou vodou odpojením od skupinového vodovodu,
odběrem podzemní vody z nově zřízeného vrtu a realizací nového vodojemu, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu.



Důvodová zpráva:
Obec Kyškovice předložila dne 23. 3. 2017 návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého 
okraje v koncepci zásobování obce pitnou vodou. Podle návrhu by měl být místní vodovod odpojen od 
skupinového vodovodu a nadále zásobován z nově zřízeného vodárenského vrtu přes nový vodojem. Účelem 
této změny je snížení vodného, které má umožnit obci investovat ušetřené náklady do obnovy a rozvoje 
vodovodní sítě. Podmínkou dotační podpory, o níž obec usiluje, je soulad záměru s krajským plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací. Dne 12. 10. 2017 žadatel doplnil žádost o náležitosti vyplývající z „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“). Dne 2. 11. 2017 se k návrhu nesouhlasně vyjádřilo Ministerstvo zemědělství s poukazem na 
skutečnost, že navrhovaná koncepce je v rozporu s rozpracovaným řešením úkolu C3 z přílohy usn. vl. č. 
620/2015 a obec se nachází v území s vysokým rizikem negativních dopadů sucha, v němž je třeba 
upřednostňovat řešení spočívající v propojování a sdílení nadobecních vodovodních systémů. Dne 3. 7 2018 
Ministerstvo zemědělství toto odmítavé stanovisko potvrdilo.
Odbor ZPZ připravil i přes negativní stanovisko MZe podklady ke kladnému projednání žádosti ve všech 
příslušných orgánech kraje (Rada ÚK návrh projednávala 13. 2. 2019). Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace 
v oblasti vodní bilance a k závazkům, vyplývajícím pro veřejnou správu z usnesení vl. č. 620/2015 K přípravě 
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a z usnesení vl. č. 528/2017 O 
Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, při současném zohlednění postupujících 
legislativních prací týkajících se problematiky sucha, odbor ZPZ tento přístup přehodnotil a požádal 
operativně o stažení materiálu k 43. změně PRVKÚK předloženého na jednání ZÚK dne 4. 3. 2019 za účelem 
jeho přepracování.

Odbor ZPZ po opětovném vyhodnocení žádosti a s přihlédnutím ke shora citovaným vládním dokumentům 
dospěl k závěru, že vzhledem k nepříznivému vývoji vodní bilance a zásob podzemní vody nejsou v 
oblastech, zásobovaných uspokojivě prostřednictvím nadobecních vodovodních systémů, nové odběry 
podzemní vody pro vodárenské účely v souladu s veřejným zájmem, a že očekávaným snížením vodného 
nelze veřejnou dotační podporu takových nových odběrů rozumně obhájit. Obec Kyškovice je připojena na 
dva skupinové vodovody zajištěné přiměřeně vydatnými vodními zdroji, z nichž jeden je aktuálně využíván a 
druhý má záložní funkci. Nově zřizovaný vodní zdroj přitom přísluší k hydrogeologickému rajónu 
klasifikovanému podle přílohy k usn. vl. č. 528/2017 jako rizikový z hlediska dopadů nedostatku vody. Obec 
Kyškovice se zároveň nachází v oblasti s dlouhodobě největší intenzitou zemědělského sucha, a to jak v 
rámci České republiky, tak i v rámci Ústeckého kraje. Roční objem nového odběru podzemní vody 
odsouhlasený správcem povodí a převzatý do podmínek územního rozhodnutí (30 000 m3) přitom nemusí s 
jistotou pokrývat ani průměrnou potřebu odpovídající počtu TBO udávanému žadatelem pro rok 2016 a nelze 
proto vyloučit, že při jakémkoliv nárůstu počtu obyvatel, zapojení sezónních spotřebišť nebo nepříznivém 
vývoji klimatických podmínek by této potřebě nedostačoval a mohl by být překračován. Jakýkoliv neúčelný či 
nedostatečně odůvodněný odběr podzemní vody v takové oblasti je proto vzhledem k cílům státní koncepce 
ochrany před následky sucha ve smyslu usn. vl. 528/2017 nežádoucí.

Popis navrhované změny PRVKÚK č. 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, v období platnosti PRVKÚK se předpokládala 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. 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. 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, a to z důvodu neslouladu s rozpracovaným řešením úkolu C3 dle usn. vl. č. 
620/2015.

Odbor ZPZ z důvodu neúčelné exploatace zásob podzemní vody v hydrogeologickém rajónu klasifikovaném 
dle příl. k usn. vl. č. 528/2017 jako rizikový z hlediska dopadů nedostatků vody NEDOPORUČUJE SCHVÁLIT 
navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK č. 43, týkající se zvýšení akumulace vody a realizace 
nové vrtané studny v obci Kyškovice.
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