
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: 17.3

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Aktualizace č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Vrbičany 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na žádost Obce Vrbičany jako vlastníka vodohospodářské 
infrastruktury podle §4 zákona o vodovodech a kanalizacích a podle pravidel pro aktualizaci PKVK Ústeckého 
kraje schválených usnesením ZÚK č. 115/31Z/2016.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 8. 6. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 006/13VZP/2020

Přílohy: 

17.3-1 Název: bod 17.3 priloha 1.pdf Návrh aktualizace PRVKÚK Vrbičany U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 51, zpracovanou ve smyslu §4 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která spočívá v doplnění 
popisu stávajícího stavu o nejnovější údaje a ve změně koncepce likvidace odpadních vod v obci 
Vrbičany. Změna návrhového stavu spočívá v záměru realizace modernizace a intenzifikace stávající 
čistírny odpadních vod v obci Vrbičany z kapacity 300EO na kapacitu 500EO 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 výsledku projednání žádosti o 
aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje obci Vrbičany.



Termín 17.7.2020

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. 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 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. 51 je doplnění popisu stávajícího stavu o nejnovější údaje a změna 
výhledového stavu odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Vrbičany. Dle současného znění 
návrhového stavu PRVKÚK se pro obec Vrbičany ve složce odpadní voda neuvažuje se žádnou změnou 
oproti stávajícímu stavu.

Stávající čistírna odpadních vod o kapacitě 300EO byla uvedena do provozu začátkem 90. let 20. století. Její 
technický stav je na hranici své životnosti a kapacita je zcela naplněna. Tento stav neumožňuje napojování 
nových producentů odpadních vod na kanalizaci, případně navážení odpadních vod z jímek občanů, kteří 
nejsou napojeni. Je navržena intenzifikace na kapacitu 500EO.

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. 51 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 300 trvale bydlících a náklady na 1 TBO jsou 30 tis. Kč. Krajský úřad 
Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou aktualizaci č. 51 stávajícího a výhledového stavu 
PRVKÚK, v části odvedení a čištění odpadních vod v obci Vrbičany. Aktualizace PRVKÚK č. 51 umožní obci 
Vrbičany využít podporu z dotačních titulů státního rozpočtu či Evropských fondů, případně Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 8. 6. 
2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 9. 6. 2020

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
10.6.2020

Podpis zpracovatele:  Ivana Novotná 8. 6. 2020


