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Vážený pane
obdržel jsem na vědomi podání ve věci řešení odvádění a čištění odpadních vod v místní části
Ubušín městysu Jimramov, které jste zaslal Ing. Aleši Kendíkovi, náměstkovi pro řízení sekce
vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.
Po seznámení se s uvedeným podáním si dovoluji sdělit, že Kraj Vysočina má pro rozvoj
vodohospodářské infrastruktury obcí zpracován koncepční dokument Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK"), který schválilo zastupitelstvo kraje. PRVKUK
obsahuje mimo jiné i koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod pro místní část Ubušín
městyse Jimramov. V popisu stávajícího stavu v tomto koncepčním dokumentu je uvedeno,
že Ubušín nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají
bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Ubušínského
potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek. V části
městyse není vybudovaná čistírna odpadních vod. V popisu návrhového stavu je uvedeno,
že v Ubušíně je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody,
které budou následně odváděny sběračem na ČOV Jimramov. PRVKUK je zveřejněn
na webových stránkách kraje http://prvk.kr-vysocina.cz/.
PRVKUK musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení. V případě,
že městys Jimramov nalezne jiné hospodárné a technicky vhodnější řešení pro místní část
Ubušín, než je uvedeno v PRVKUK, může požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství o změnu tohoto koncepčního materiálu. Taková žádost musí být
předložena v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání
a schválení změn PRVKUK, zveřejněnými na webových stránkách kraje https://www.krvvsocina.cz/plan-rozvoie-vodovodu-a--nbsp-kanalizaci-kraie-vvsocina/d-776336/p1 =65363.
Současně s žádostí o změnu PRVKUK musí být mimo jiné doložena dokumentace FfěBo étudie
navrhovaného řešení, která bude obsahovat specifikaci navržené změny PRVKUK a odborné -
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objektivní posouzení navrhované změny a původního navrženého řešení včetně ekonomických
tj. investičních a provozních nákladů a technických podkladů. Žádosti o změnu PRVKUK jsou
následně zasílány ke stanovisku Ministerstva zemědělství, které je poté podkladem pro
projednání změny PRVKUK v zastupitelstvu kraje.
V současné době má městys Jimramov přiznanou dotaci v rámci Fondu Vysočiny grantového
programu Čistá voda 2017 na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV
aglomerace Jimramov - kanalizace Ubušín". K tornu, aby mohla být dotace proplacena, musí být
dokumentace zpracována a uhrazena nejpozději do 30. 9. 2018, následně do 31. 10. 2018 musí
městys Jimramov předložit závěrečnou zprávu. Zpracovaná projektová dokumentace musí být
v souladu s platným PRVKUK, protože tento soulad je jednou z podmínek poskytnutí dotace.
Závěrem si dovoluji upozornit, že výběr nejvhodnější varianty řešení odvádění a čištění
odpadních vod v místní části Ubušín je v první řadě věcí obce a odpovědného projektanta
s příslušnou autorizací pro tuto oblast.
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