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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.21

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Aktualizace č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Město Klášterec nad Ohří

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 (dále jen „Pravidla“).

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 16. 12. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 067/4R/2020

Přílohy: 

17.21-1 Název: bod 17.21 priloha 1.pdf Návrh aktualizace PRVKÚK Klášterec 
nad Ohří U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

neschvaluje

aktualizaci č.53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu §4 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti Města Klášterec 
nad Ohří, která obsahuje změnu výhledového stavu řešení likvidace odpadních vod místní části města 
Klášterce nad Ohří - Rašovice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



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.
Předmětem navržené aktualizace č. 53 je změna výhledového stavu likvidace odpadních vod v Rašovicích, 
což je místní část města Klášterec nad Ohří. Žadatel předložil návrh na změnu koncepce ve smyslu 
individuální likvidace odpadních vod namísto centrálního řešení s odvedením odpadních vod na stávající 
čistírnu v Klášterci nad Ohří. Navržené řešení není v souladu s Národním plánem povodí Labe a Plánem 
dílčího povodí Ohře, konkrétně s listem opatření "Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování 
komunálních zdrojů", protože využití jednotlivých žump a domovních ČOV je u soustředěné zástavby 
nepřípustné a i u rozptýlené zástavby jde o dočasné řešení do vybudování odpovídajícího kanalizačního 
systému s centrální ČOV; využití domovních ČOV je možné jen pro ojedinělou zástavbu samostatných RD a 
nikoli jako systémové řešení odkanalizování obcí; pro menší nové obytné celky (soustředěná výstavba dvou a 
více RD) je využití jednotlivých domovních ČOV nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou kanalizaci, 
případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit jednou ČOV pro obytný celek.
Žadatel jako doklad k žádosti doložil stanovisko státního podniku Povodí Ohře, které je nesouhlasné s 
odkazem na uvedený rozpor s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře. Krajský úřad 
Ústeckého kraje na žádost obdržel k navržené aktualizaci PRVKÚK rovněž nesouhlasné stanovisko 
Ministerstva zemědělství ČR, které nejenže odkazuje na stanovisko Povodí Ohře, statní podnik, ale 
poukazuje i na skutečnost, že navržený způsob likvidace odpadních vod nezaručuje trvalé řešení likvidace a 
čištění odpadních vod v městské části Klášterce nad Ohří. Navrženou změnu PRVKÚK z uvedených důvodů 
NEDOPORUČUJE odbor ZPZ ZÚK ke schválení.
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