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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.5

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Aktualizace č. 50 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Kostomlaty pod 
Milešovkou

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: 5. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 039/105R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 24. 8. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/14VZP/2020

Přílohy: 

17.5-1 Název: bod 17.5 příloha 1.pdf Návrh aktualizace PRVKÚK 
Kostomlaty p. M. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 50, zpracovanou ve smyslu §4 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace spočívá ve změně 
popisu stávajícího stavu a ve změně návrhového stavu koncepce zásobování pitnou vodou v obci 
Kostomlaty pod Milešovkou. V popisu stávajícího stavu se nově zohledňuje skutečnost, že se Obec 
Kostomlaty p. M. stala v roce 2020 provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, jejíž je vlastníkem. 
Změna návrhového stavu spočívá v návrhu realizace nového vrtu jako posílení stávajících vodních zdrojů, 
na kterých se sníženou vydatností projevují dopady sucha několika posledních let. Výhledovou variantou 
návrhového stavu je napojení na skupinový vodovod ve vedlejší obci.

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 Kostomlaty pod Milešovkou.

Termín 30.9.2020

Důvodová zpráva:
Aktualizace 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. Pokud se plánovaný záměr investice do vodohospodářské infrastruktury z různých důvodů 
odchýlí od řešení navrhovaného v PRVKÚK pro danou obec, absolvuje žadatel o podporu proces schválení 
aktualizace PRVKÚK Zastupitelstvem kraje. Soulad záměru s PRVKÚK je podmínkou pro přiznání podpory z 
Evropských fondů i Národních dotačních titulů.
Předmětem navržené aktualizace č. 50 je změna stávajícího stavu, kdy se obec Kostomlaty pod Milešovkou v 
roce 2020 stala zároveň provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, jejímž je vlastníkem, a dále změna 
výhledového stavu zásobování pitnou vodou.
Navržená aktualizace výhledového stavu řeší realizaci nového hlubinného vrtu z důvodu posílení stávajících 
vodních zdrojů, které slouží k zásobování obyvatel pitnou vodou prostřednictvím vodovodu pro veřejnou 
potřebu v obci. Původní návrhový stav PRVKÚK ve složce pitná voda neuvažoval se žádným zásahem do 
stávajícího stavu, avšak v obci se dlouhodobě projevují dopady sucha poklesem vydatnosti stávajících 
vodních zdrojů. Zejména z důvodu urychlení řešení situace s nedostatkem pitné vody se obec rozhodla pro 
realizaci nového hlubinného vrtu a na uvedený záměr jí byla poskytnuta podpora z dotačního titulu 
Ministerstva Životního prostředí - Národního programu Životní prostředí.
Žádost Obce Kostomlaty pod Milešovkou o aktualizaci PRVK byla odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého 
kraje posouzena podle platných „Pravidel" z technicko-ekonomického a provozního hlediska. Navržené řešení 
se dotýká cca 940 trvale bydlících obyvatel, náklady záměru na 1 TBO jsou 4,5 tis. Kč. Žadatel předložil 
souhlasné stanovisko Povodí Ohře, státního podniku, souhlasné stanovisko Magistrátu města Teplice odboru 
životního prostředí a odboru územního plánování a stavebního řádu. Dle svého stanoviska Ministerstvo 
Zemědělství ČR s navrženým řešením nesouhlasí a poukazuje na koncept napojení obce Kostomlaty pod 
Milešovkou na skupinový vodovod. Tento záměr však není projekčně připraven a jeho realizace se tedy 
předpokládá v dlouhodobém horizontu. Z důvodu nutnosti odstranit problémy se zásobováním obyvatel v 
rozumném čase a s přihlédnutím k tomu, že na realizaci vrtu přislíbil stát dotační podporu z dotačního titulu 
Ministerstva Životního prostředí, doporučuje výjimečně odbor ZPZ navrženou změnu PRVKÚK ZÚK ke 
schválení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou 
působnost
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 25. 8. 
2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 26. 8. 2020

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 26. 
8. 2020

Podpis zpracovatele:  Iva Šornová 25. 8. 2020




