
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: 17.22

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Aktualizace č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Obec Malšovice 

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: 068/4R/2020

Přílohy: 

17.22-1 Název: bod 17.22 priloha 1.pdf Návrh aktualizace PRVKÚK Malšovice U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

aktualizaci č.54 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 Obce Malšovice, 
která obsahuje změnu výhledového stavu likvidace odpadních vod v obci Malšovice, 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. Soulad záměru s PRVKÚK je podmínkou pro přiznání podpory z 
Evropských fondů i Národních dotačních titulů.
Předmětem navržené aktualizace č. 54 je změna výhledového stavu likvidace odpadních vod v obci 
Malšovice.
Navržená aktualizace řeší změnu velikosti centrální ČOV Malšovice, která je odůvodněna zvýšením počtu 
trvale žijících obyvatel. Původní popis návrhového stavu počítal s velikostí ČOV 585EO, tato kapacita je však 
vzhledem k nárůstu počtu trvale žijících obyvatel nedostatečná.
Dle „Pravidel" se v případě, že se plánovaný záměr investice do vodohospodářské infrastruktury odlišuje od 
řešení navrženého ve výhledové části PRVKÚK a je požádáno o jeho aktualizaci, je navržená změna řešení 
posouzena a následně doporučena/nedoporučena Zastupitelstvu ÚK ke schválení jako průběžná aktualizace 
PRVKÚK.
Návrh aktualizace č. 54 byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen podle platných 
„Pravidel" z technicko-ekonomického a provozního hlediska. Náklady záměru (aktualizace PRVKÚK) jsou 
rozdíl mezi náklady na realizaci větší ČOV namísto původně uvažované menší, proto jsou měrné náklady 
velmi nízké. Ceny záměru se stanovují dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství, navíc se ještě 
snižují koeficientem velikosti obce 0,8, protože v případě Malšovic se jedná o obec do 1000 obyvatel. 
Navržené řešení se dotýká cca 580 trvale bydlících obyvatel a náklady na rozdíl ve velikosti plánované ČOV 
vychází na 1 TBO pouze 2,5 tis. Kč.

Žadatel jako doklad k žádosti doložil stavební povolení z roku 2014 na stavbu, kde již byla velikost ČOV 820 
EO povolena. Jeho platnost však skončila, protože nebyla v termínu prodloužena. Žadatel zahájil proces 
vydání nového stavebního povolení. K datu podání žádosti o změnu PRVKÚK bylo již vydáno nové územní 
rozhodnutí na stavbu Malšovice - Kanalizace a ČOV II. etapa. Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k 
navržené změně je, že k záměru nemá připomínky. Odbor ZPZ doporučuje ZÚK schválit navrženou 
aktualizaci č. 54 PRVKÚK.

Záměrem změny PRVK je pouze změna velikosti ČOV z 585 EO na 820 EO.
Náklady záměru jsou tedy pouze rozdíl mezi náklady na realizaci větší ČOV namísto původně uvažované 
menší.
Nejedná se o reálné ceny, stanovují se podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství, navíc se ještě 
snižují koeficientem velikosti obce 0,8, protože jde o obec do 1000 obyvatel.
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