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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.3

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Aktualizace č. 46 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Oleško

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: 7. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 26. 8. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 6/5/2019

Přílohy: 

17.3-1 Název: bod 17.3 priloha 1.pdf Aktualizace č. 46 Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací - Oleško U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

aktualizaci č. 46 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 v napojení obce Oleško na nadoblastní vodovod Litoměřice v obci Hrdly, 
dle přílohy č. 1, 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. 46 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. 46 je napojení obce Oleško na nadoblastní vodovod Litoměřice, namísto 
původně povoleného napojení na nadoblastní vodovod Roudnice n. L.

46. Oleško
K zásobování vodou v obci Oleško, vzhledem k absenci vodovodu pro veřejnou potřebu dochází individuálně 
pomocí domovních studní, což je v současnosti jak kvalitativně, tak kvantitativně nevyhovující (v letních 
měsících nastává nedostatek vody ve studních, zdroje jsou nekvalitní). Předkládaná koncepce řeší výstavbu 
oblastního vodovodu Litoměřice v obci Oleško napojením na stávající koncovou větev vodovodu v obci Hrdly. 
Důvodem změny oblastního vodovodu (ve výhledovém stavu PRVKÚK byl původně navrhován vodovod 
Roudnice n. L.) jsou nedostatečné kapacitní možnosti (nekapacitní řady na trase VDJ - Libotenice, limitní 
stávající odběry, různá tlaková pásma).
Aktuální řešení zásobování obce Oleško vodou je nevyhovující. Změna výhledového stavu zásobování vodou 
obce Oleško, která je předmětem současné aktualizace PRVKÚK, tedy spočívá pouze ve změně oblastního 
vodovodu, dodávajícího vodu do obce Oleško. Předpokládaná celková délka vodovodu je plánována na cca 
2,5 km a bude zhotovena z trub o PE/PVC průměrech DN 100. Celkové finanční náklady na vodovodu, dle 
metodického pokynu MZe 401/2010-15000 vycházejí na 7 106 tis. Kč a náklady na 1 TBO necelých 60 tis. 
Kč, což lze označit za výhodnou cenu a podle vypracovaného elaborátu „Technická pomoc Oleško, 
vodofikace obce“, vypracovaného útvarem rozvoje Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. se jedná o 
nejvýhodnější možné řešení, týkající se zásobování obce Oleško vodou. S navrhovanou aktualizací 
nesouhlasí správce povodí, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, který podmiňuje souhlas s vydáním 
stavebního povolení předložením projektové dokumentace na odkanalizování obce. Vodoprávní úřad 
Městského úřadu Litoměřice i úřad územního plánování Městského úřadu Litoměřice s akcí souhlasí, 
vodoprávní úřad již na stavbu vodovodu vydal stavební povolení.
Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č. j. 32038/2019-MZE-15132 ze dne 26. 6. 2019 nemá k 
aktualizaci výhledového stavu zásobování vodou v obci Oleško zásadní připomínky. Vzhledem ke 
skutečnosti, že vodovod má být po jeho uvedení do užívání předán do vlastnictví Severočeské vodárenské 
společnosti, a.s. a provozování společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., výše vodného bude 
poté určena z ceny vodného v místě obvyklé. S ohledem na předložené podklady ke změně a současný stav 
zásobování vodou v obci Oleško, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou 
aktualizaci č. 46 výhledového stavu PRVKÚK, týkající se změny výhledového stavu zásobování vodou v obci 
Oleško.
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