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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.3

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Michalovice

Materiál na stůl: 

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

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 069/91R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 6. 4. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 004/11VZP/2020

Přílohy: 

17.3-1 Název: bod 17.3 priloha 1.pdf Návrh změny PRVKÚK Michalovice U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací č. 49 spočívající v realizaci mechanicko - biologické 
čistírny odpadních vod v místě stávající kořenové, která je za hranicí své životnosti dle přílohy č.1 tohoto 
usnesení;

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, zajistit úkony ve věci předání informace o schválení aktualizace Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací dotčené obci.



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.
Předmětem navržené aktualizace č. 49 je změna výhledového stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 
v obci Michalovice.
Dle současného znění návrhového stavu PRVKÚK pro obec Michalovice je navrženo ponechat stávající stav 
tj. 60 % odpadních vod od trvale žijících obyvatel čištěných na čistírně odpadních vod. Je navrženo řešit 
problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí 
stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Odpadní vody akumulované v 
bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
Variantně je možno v dlouhodobém výhledu uvažovat s postupným odstavením čistírny a odvozem 
odpadních vod na čistírnu odpadních vod Litoměřice. Další variantou je napojení obce na kanalizaci Velké 
Žernoseky – cca za 10 let.
Navrhovaná aktualizace řeší rekonstrukci a intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod – změnu technologie 
čištění tak, aby plnila přísnější limity současné legislativy pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 
Stávající kořenová čistírna byla uvedena do provozu v roce 1994, v současné době je za hranicí své 
životnosti. V původním návrhu se uvažovalo s odstavením ČOV a napojením obce na kanalizační systém 
sousední obce Velké Žernoseky. Veškerá jednání ve věci odvedení odpadních vod do kanalizace Velkých 
Žernosek případně do kanalizace další vedlejší obce ztroskotala na nesouhlasech vlastníků respektive 
provozovatele kanalizace na území přilehlých obcí. Na kanalizaci v Michalovicích zakončenou předmětnou 
ČOV se nebudou napojovat noví producenti odpadních vod. Obyvatelé, kteří nyní řeší likvidaci odpadních vod 
individuálně, ji budou řešit individuálně i nadále.
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. 49 byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen podle platných Pravidel 
z technicko-ekonomického a provozního hlediska. Dle zaslaného stanoviska Ministerstvo Zemědělství ČR 
nemá zásadní připomínky k navržené aktualizaci.
Navržené řešení se dotýká cca 120 trvale bydlících a náklady na 1 TBO jsou 125 tis. Kč. Jedná se o vysoké 
náklady, jejichž významný podíl však tvoří náklady na likvidaci stávající kořenové ČOV. Krajský úřad 
Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou aktualizaci č. 49 výhledového stavu PRVKÚK, v 
části odvedení a čištění odpadních vod v obci Michalovice. Aktualizace PRVKÚK č. 49 přispěje k podpoře 
investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu či Evropských fondů.
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