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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – XXXII. aktualizace - stanovisko 
Ministerstva zemědělství k navrhovaným aktualizacím schváleného Plánu 

 

 

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 2ř. zá í 2017 žádost Vašeho krajského ú adu 

čj. KUJI 67ř11/2017 ze dne 26. zá í 2017 o stanovisko ministerstva k Ř navrhovaným 
aktualizacím schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen 
„PRVKÚK“), které byly za azeny do XXXII. aktualizace PRVKÚK. 
 

P edložené aktualizace byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
zpracování, projednání a schválení aktualizace PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které 
byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 
0446/06/2007/ZK. 
 

 

Ministerstvo zemědělství sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22Ř4Ř/2005-16330 ze dne 

1. července 2005, čj. Ř3ř4/2006-16330 ze dne Ř. b ezna 2006, čj. 2řřřř/2006-16330 ze dne 

4. zá í 2006 a čj. Řř23/2007-16330 ze dne Ř. b ezna 2007 a na platné Zásady, vydává 

k navrhovaným aktualizacím  PRVKÚK toto 

 

s t a n o v i s k o: 

 

 

Stanovisko ministerstva k jednotlivým navrhovaným aktualizacím technického ešení 
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, které jsou za azeny do 
p edmětné aktualizace PRVKÚK, je uvedeno v p íloze i se zdůvodněním nesouhlasných 
stanovisek (označeny zkratkou „N“). Příloha je nedílnou částí tohoto dopisu. 
 

 

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že všechny p edložené navrhované aktualizace 
technického ešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod jsou 
posuzovány a hodnoceny z hlediska zda jsou vhodnější (optimálnější) než ešení v platném 

 

pospichalova
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PRVKÚK, nikoliv jako další variantní ešení k již schváleným, neboť PRVKÚK nepřipouští 
variantní řešení. 
Ministerstvo zemědělství sděluje, že je pot ebné dále doplnit p edané podklady k navrhované 
aktualizaci PRVKÚK před vydáním stanoviska ministerstva o: 

 

 

A. VODOVODY: 

 

 v p ípadech, kdy navrhovaná aktualizace technického ešení zásobování pitnou 
vodou p edpokládá využít nebo doplnit místní zdroj vody (studna, vrt) místo 
p ipojení obce, p ípadně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou 
soustavu, je zásadní podmínkou pro souhlas ministerstva s těmito aktualizacemi 
doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory 
vody akreditovanou laborato í) pro navrhované nové místní zdroje vody za delší 
časové období. Ministerstvo upozorňuje na možné současné i budoucí kvalitativní 
a kvantitativní problémy, které lze vy ešit pouze napojením na nadobecní 
vodovodní systém, 

 

 Ministerstvo zemědělství rovněž upozorňuje na souvislost s úkolem C3 Usnesení 
vlády České republiky č. 620 ze dne 2ř. července 2015 a na dopis pana Ing. Aleše 
Kendíka, náměstka ministra pro ízení Sekce vodního hospodá ství, 
čj. 2ř1Ř5/2016-MZE-15132 ze dne 1Ř. května 2016. 

 

 

B. KANALIZACE: 
 

 stanovení a ešení úhrad nákladů na vybudování nových p ípojek a p epojení 
stávajících p ípojek a úpravy na stávajících vnit ních kanalizacích napojených na 
jednotnou kanalizaci p edmětné obce, na kterou je již napojeno značné % trvale 
bydlících obyvatel, a to již v rámci ízení pro vydání územních rozhodnutí staveb 
kanalizace k odvádění odpadních vod a nových kanalizačních p ípojek podle § Ř5 
zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znění 
pozdějších p edpisů. Tyto věci musí být následně projednány i v rámci ízení 
o povolení staveb kanalizace k odvádění odpadních vod a v ízeních o změně 
účelu staveb jednotné kanalizace. Vzhledem k p edpokládanému uplatnění žádosti 
o dotaci je t eba v p edstihu ešit zmiňované náklady v souvislosti se změnou 
účelu stavby, 

 

 doklady o projednání a souhlasu dotčených vlastníků p ipojených staveb nebo 
pozemků, že si na vlastní náklady vybudují novou p ípojku k odvádění pouze 
splaškových odpadních vod a p ípadně tak rozdělí i vnit ní kanalizaci. 

 

 

Dále Ministerstvo zemědělství sděluje, že: 
 

 ministerstvo nemá zásadní p ipomínky k navrhovaným aktualizacím technického 
ešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v 

městech, obcích a p ípadně v jejich místních částech a lokalitách, které jsou 
označeny zkratkou „NZP“, 

 

 v p ípadech špatného a neudržovaného technického stavu vodovodů a kanalizací 
se nejedná o aktualizaci technického ešení zásobování pitnou vodou, 
odkanalizování 
a čištění odpadních vod, ale o obnovu (rekonstrukci) stávajících vodovodů, 
úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod. Obnova se ne eší 
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prost ednictvím PRVKÚK (konkrétní navrhované aktualizace označeny zkratkou 
„O“), 

 

 postup v PRVKÚK p i zainvestování nových stavebních ploch je uveden 

v posledním odstavci tohoto stanoviska. V rámci této aktualizace PRVKÚK jsou 
konkrétní navrhované aktualizace označeny zkratkou „Z“, 

 

 stanovisko ministerstva se nevydává k popisům (kartám) obcí, ve kterých je pouze 
aktualizován a doplněn aktuální stav. Tyto konkrétní aktualizace ministerstvo 
eviduje a jsou označeny zkratkou „SNV“, 

 

 v p ípadech pouze obecného návrhu výhledového stavu bez jeho nezbytné 
technické a ekonomické specifikace bude stanovisko ministerstva vydáno až po 
p edložení konkrétního návrhu aktualizace PRVKÚK. Tyto aktualizace jsou 
označeny zkratkou „VS“, 

 

 v p ípadech, kdy je navrhována soustava individuálních domovních čistíren 
odpadních vod (dále jen „DČOV“) podle výzvy č. 11/2016 v rámci Národního 
programu Životní prost edí SFŽP ČR (dále jen „výzva“), je nesouhlasné stanovisko 
ministerstva vydáno zejména s ohledem na následující: 

 

- z technického a ekonomického hlediska je výhledová možnost p ipojení ke 
stokové síti zakončené ČOV podle stávající koncepce v PRVKÚK (nesplnění 
podmínky v bodu 13.1.7 výzvy), 

- záruka trvalého ešení odkanalizování a čištění odpadních vod v p edmětné 
obci i z hlediska životnosti - viz p íloha číslo 17 vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších p edpisů (vyhlášky č. 1řř/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 
Sb., č. 443/2016 Sb.), a to rovněž s ohledem na délku udržitelnosti projektu 10 
let, 

- majetkoprávní vztahy (obec, vlastník nemovitosti) a s tím spojené povinnosti 
s ádným provozem DČOV včetně stanovení úhrad za provoz, servis, 
monitoring a provádění kontrol stanovenými subjekty podle výzvy, 

- celkové náklady (investiční a provozní) by měly být nižší než celkové náklady 
na možná ešení se stokovou sítí zakončenou čistírnou odpadních vod 
vzhledem 

k požadovanému trvalému ešení a životnosti jednotlivých za ízení. 
 

 

Ministerstvo zemědělství p ipomíná povinnost vlastníků vodovodů a kanalizací vést 
majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací a následně p edávat vybrané údaje 

z těchto evidencí podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
ve ejnou pot ebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších p edpisů. Tato evidence je jedním ze základních podkladů p i posuzování 
všech p edkládaných aktualizací PRVKÚK. 
 

 

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že je nutné posoudit všechny p edkládané aktualizace 
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod z hlediska udržitelného 
rozvoje, který lze zajistit, jen pokud je možné na něj generovat finanční prost edky na obnovu 
vodohospodá ské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro vodné a pro 
stočné. 
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V dopise ministerstva čj. Řř23/2007-16330 ze dne Ř. b ezna 2007 je specifikován minimální 
povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního 
systému PRVKÚK. 
 

 

V dopise ministerstva čj. Řř23/2007-16330 ze dne Ř. b ezna 2007 je rovněž dále uvedeno, 
že PRVKÚK ne eší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou p ivedení pitné vody 

k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební 
plochy. Proto nemohou být tyto návrhy p edmětem ešení a tím i žádostí o aktualizaci 
platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako p edmětem žádostí o finanční podporu. Po 
realizaci takového ešení bude tato skutečnost uvedena v p íslušném popisu (kartě) obce 
nebo její části a délky vodovodních adů a kanalizačních stok budou zahrnuty do p íslušných 
tabulek obce nebo její části jako stávají stav. 
 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Ji í Duda 

editel odboru 

  

 

 

P ílohy: 
 1. RK-38-2017-xxpr01 2017-10-16 #TP.doc 

  



 1 

Příloha k čj. 58404/2017-MZE-15132 

 
Posouzení předložených žádostí o změnu PRVKUK 

 

P. č. Stanovisko 
MZe 

Žadatel, obec 
s rozšířenou 
působností 

 
Typ požadované 

změny 
Odůvodnění 

1 N – 5, O 
Obec Bobrůvka, 
Nové Město na 
Moravě  

Doplnění technického 
ešení v oblasti 

zásobování pitnou 
vodou  

V PRVKUK je pro obec Bobrůvka pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového 
stavu uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se p edpokládá 
částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se 
navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se 
navrhuje modernizace úpravny vody. S novými vodními zdroji se neuvažuje. 
Obec Bobrůvka má 24ř obyvatel. 
Obec ve své žádosti uvádí, že obec je zásobena ze t í studní a jednoho vrtu. Vzhledem 
k rozši ující se bytové zástavbě v obci vzrůstá pot eba zajištění dostatečného množství 
kvalitní pitné vody. Obec realizovala rekonstrukci vodojemu včetně navýšení jeho kapacity a 
modernizace úpravny vody (technologie úpravy vody). V posledních letech se ovšem obec 
v období sucha potýká s kolísající vydatností stávajících t í kopaných studní. V obci byl 
v roce 2017 proveden průzkumný hydrogeologický vrt.  
Obec Bobrůvka žádá o následující změnu: 

o Navrhuje se vystrojení a p ipojení realizovaného vrtu do stávajícího vodojemu. Pro obec 
se uvažuje s novými vodními zdroji.  

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je podle žádosti od roku 
2017. 

 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
 

Stanovisko MZe: 
 

- koncepční ešení zásobování pitnou vodou v p edmětné obci je uvedeno ve zprávě úkolu 
Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha, 

- část p edmětné obce je za azena do kategorie velkého rizika možného dopadu sucha, 
- navrhuje se ešit zásobování pitnou vodou v celé p edmětné obci p ipojením na 

skupinový vodovod Ž ársko prost ednictvím p ívodního adu z obce Pikárec podél 
stávající komunikace. 
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2 DP 
Obec Věcov, 
Nové Město na 
Moravě  

Doplnění technického 
ešení v oblasti 

zásobování pitnou 
vodou  

V PRVKUK je pro místní část Věcov obce Věcov pro oblast zásobování pitnou vodou v 
popisu návrhového stavu uvedeno, že se p edpokládá instalace odradonovacího za ízení. 
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se p edpokládá částečná obnova 
(rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. S novými vodními zdroji se 
neuvažuje. 
Obec Věcov má 705 obyvatel, z toho místní část Věcov má 242 obyvatel. 
Obec ve své žádosti uvádí, že místní část Věcov je zásobena z jednoho stávajícího zdroje 
vody. Vzhledem k rozši ující se bytové zástavbě v obci a dostavbě vodovodu v lokalitách, 
kde dosud není vybudován, vzrůstá pot eba zajištění dostatečného množství kvalitní pitné 
vody. Dále se obec v posledních letech v období sucha potýká s malou vydatností 
stávajícího vodního zdroje. V obci byl v roce 2017 proveden nový hydrogeologický vrt.  
Obec Věcov žádá o následující změnu: 

o V místní části Věcov se navrhuje vystrojení a p ipojení vrtu do stávajícího vodojemu. 
o Pro místní část Věcov se uvažuje s novými vodními zdroji.  
P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je podle žádosti od roku 
2017.  

 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
 

Stanovisko MZe: 
Pro nový hydrogeologický vrt nebyly doloženy podklady - viz zdůvodnění podle bodu 5. 

 

3 DP, O 
Obec Služátky, 
Světlá nad 
Sázavou 

Změna technického 
ešení v oblasti 

odkanalizování 
a čištění odpadních 
vod 

V PRVKUK je pro obec Služátky pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v popisu 
návrhového stavu uvedeno, že ve Služátkách je uvažováno s výstavbou nové oddílné 
kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny do 
kanalizace městské části Josefodol města Světlé nad Sázavou a odtud pak na čistírnu 
odpadních vod (dále jen „ČOV“) Světlá nad Sázavou. 
Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Světlá nad Sázavou, budou vzhledem k nízkému 
počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním 
způsobem (nap . domovní ČOV, jímky na vyvážení).  
Obec Služátky má 160 obyvatel. 

Obec ve své žádosti uvádí, že vzhledem k velmi komplikovaným pozemkovým poměrům by 
bylo poměrně nereálné provést výtlačný ad u obce Služátky až na ČOV Světlá nad 
Sázavou. Rovněž provozní náklady spojené s p ečerpáváním odpadních vod z obce 
Služátky na ČOV Světlá nad Sázavou by byly p íliš vysoké.  
Obec Služátky žádá o následující změny: 
o Ve Služátkách se uvažuje s výstavbou nové jednotné kanalizace, která bude ukončena 
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novou obecní ČOV. 

o V obci bude vybudována nová ČOV. 
o  Pokud nebude zajištěno napojení na tuto kanalizaci, budou vzhledem k nízkému počtu 

obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním 
způsobem (nap . domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je podle žádosti do roku 
2020.  

Správce povodí a správce vodního toku, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, vydal dne 
23. 2. 2017 pod zn. 9868/2017-243-Sy kladné vyjád ení k navržené změně PRVKUK. 
 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
 

Stanovisko MZe: 

Variantní řešení PRVKÚK není přípustné. 

 

Konstatuje se, že na stávající jednotnou gravitační kanalizaci je již napojeno cca Ř5% trvale 
bydlících obyvatel. Proto se požaduje doplnění podkladů podle bodu Ř. 

4 NZP 
Obec Lesonice, 
Moravské 
Budějovice  

Doplnění (změna) 
technického ešení 
v oblasti 
odkanalizování 
a čištění odpadních 
vod 

V PRVKUK je pro místní část Horní Lažany obce Lesonice pro oblast odkanalizování a 
čištění odpadních vod v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním 
způsobem (nap . domovní ČOV, jímky na vyvážení). 
Obec Lesonice má celkem 452 obyvatel, z toho místní část Horní Lažany má 2Ř obyvatel. 
Obec ve své žádosti uvádí, že pro místní část Horní Lažany původní ešení nep edpokládalo 
s výstavbou splaškové kanalizace. Dále uvádí, že realizace splaškové kanalizace v místní 
části Horní Lažany bude probíhat současně s výstavbou vodovodu v místní části Lesonice a 
Horní Lažany v období 201Ř – 2020.  

Obec Lesonice žádá o následující změnu: 
o Pro místní část Horní Lažany v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se 

p edpokládá výstavba gravitační splaškové kanalizace, která bude svedena do čerpací 
stanice. Odpadní vody budou z čerpací stanice p ečerpány do kanalizace místní části 
Lesonice, která je ukončena ČOV Lesonice.  

o Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Lesonice, budou vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním 
způsobem (nap . domovní  ČOV, jímky na vyvážení). 

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je podle žádosti do roku 
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2020.  

Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s. p., vydal dne 29. 5. 2017 pod zn. 28938/2017 
souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK.  
 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
 

Stanovisko MZe: 

Variantní řešení PRVKÚK není přípustné. 

 

Vazba na XXIX. aktualizaci PRVKÚK (viz čj. 4020ř/2016-MZE-15132 ze dne 12. srpna 
2016). 

5 NZP 
Obec Ok ešice, 
T ebíč  

Změna technického 
ešení v oblasti 

odkanalizování a 
čištění odpadních 
vod  

V PRVKUK je pro obec Ok ešice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod 
uvedeno, že v obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze 
splaškové vody. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Ok ešice. V obci bude 
vybudována ČOV. 
Obec Ok ešice má 172 obyvatel. 

Obec ve své žádosti uvádí, že navrhovaná změna je návratem k původnímu ešení 
odkanalizování v rámci akce „Odkanalizování místních částí města T ebíč a obce Ok ešice“, 
která je v současné době stavebně povolena. Vzhledem k tomu, že obec Ok ešice dostala 
od Rady města T ebíč záruku realizace této akce, obec se rozhodla, že upouští od záměru 
vybudovat vlastní ČOV a p ipojí se k původnímu ešení. Technicky se jedná o výhodnější 
a jednodušší ešení, neboť obecní splašková kanalizace bude pouze p epojena na výtlak na 
ČOV T ebíč.  
Obec Ok ešice žádá o následující změnu: 
o V obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze 

splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na 
Budíkovice, Pocoucov a dále na ČOV T ebíč. 

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je dle žádosti do roku 
2019. 

Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s. p., vydal dne 5. 9. 2017 pod zn. 
PM048627/2017-203/Ou souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Rovněž 
Městský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, oddělení vodního hospodá ství dne 
6. 9. 2017 pod č. j. OŽPZ 5ř62ř/17 – SPIS OŽP 11060/2017/Kr vydal sdělení, že 
s navrhovanou změnou souhlasí.  
 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
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6 NZP, O 

Město Ž ár nad 
Sázavou, 
Ž ár nad 
Sázavou 

Změna technického 
ešení v oblasti 

odkanalizování a 
čištění odpadních 
vod  

V PRVKUK je pro městskou část Radonín města Ž ár nad Sázavou pro oblast 
odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav stávající 
kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, 
odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. 
Splaškové odpadní vody budou p ečerpány do kanalizačního systému městské části Ž ár 
nad Sázavou a odtud na ČOV Ž ár nad Sázavou.  
Město Ž ár nad Sázavou má 22402 obyvatel, z toho městská část Radonín má 62 obyvatel. 
Město ve své žádosti uvádí, že se město a společnost Ž AS, a.s. vzájemně dohodly, že 
využijí stávající ČOV Ž AS. Dojde tím k výrazné úspo e finančních prost edků a využití 
stávající kapacity ČOV Ž AS.  

Město Ž ár nad Sázavou žádá o následující změnu: 
o V městské části Radonín je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze 

splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové 
odpadní vody budou p ečerpány do kanalizačního systému společnosti Ž AS a.s. a 
odtud na ČOV Ž AS. 

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je dle žádosti do roku 
2030. 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
 

7 NZP, O, Z 
Město Golčův 
Jeníkov, 
Havlíčkův Brod 

Doplnění (změna) 
technického ešení 
v oblasti 
odkanalizování a 
čištění odpadních 
vod  

V PRVKUK je pro níže uvedené městské části města Golčův Jeníkov pro oblast 
odkanalizování a čištění odpadních vod v návrhové části uvedeno: 

o Pro městskou část Golčův Jeníkov je uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části 
kanalizační sítě se p edpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně 
souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud 
není vybudována. V městské části je vybudována ČOV. 
V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov, nově napojené obce 
(městské části): Stupárovice, návrhový svoz z obcí (místních částí): není 

o Pro městskou část Kobylí Hlava je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel 
budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem 
(nap . domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

o Pro městskou část Nasavrky je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou 
odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (nap . 
domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

o Pro městskou část ímovice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou 
odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (nap . 
domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

o Pro městskou část Sirákovice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou 
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odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (nap . 
domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

o Pro městskou část Vrtěšice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou 
odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (nap . 
domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

Město Golčův Jeníkov má 2610 obyvatel, z toho městská část Golčův Jeníkov má 2273 
obyvatel, městská část Kobylí Hlava má 4Ř obyvatel, městská část Nasavrky má 70 obyvatel, 
městská část ímovice má 61 obyvatel, městská část Sirákovice má 64 obyvatel a městská 
část Vrtěšice má 26 obyvatel.  
Město ve své žádosti uvádí, že z hlediska bezpečného zajištění kvality vypouštěné odpadní 
vody do p írodního prost edí a jednoznačné zodpovědnosti z hlediska plnění na ízení vlády 
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách p ípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, považuje za vhodnější ešení popsané v žádosti o změnu 
PRVKUK.  

Město Golčův Jeníkov žádá o následující doplnění (změny) v oblasti odkanalizování a čištění 
odpadních vod: 

o V městské části Golčův Jeníkov se p edpokládá vzhledem k technickému stavu části 
kanalizační sítě částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících 
objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není 
vybudována. V městské části je vybudována ČOV. 
V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov; nově napojené obce 
(městské části): Stupárovice a Nasavrky; návrhový svoz z obcí (místních částí): není. 

o V městské části Kobylí Hlava se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená 
v nově vybudované ČOV pro 120 EO.  

o V městské části Nasavrky včetně osady Olšinky se navrhuje tlaková kanalizace 
s domovními čerpacími stanicemi. Tlaková kanalizace bude zaústěna do stávající 
kanalizace městské části Golčův Jeníkov.  

o V městské části ímovice včetně osady Budka se navrhuje gravitační splašková 
kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 1Ř0 EO.  

o V městské části Sirákovice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená 
v nově vybudované ČOV pro 120 EO.  

o V městské části Vrtěšice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově 
vybudované ČOV pro Ř0 EO.  

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je dle žádosti v letech 
2019 - 2021. 

Správce povodí, kterým je Povodí Labe, státní podnik, vydal dne 18. 7. 2017 pod zn. 
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PVZ/17/28819/Hm/0 souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Rovněž Městský 
ú ad Havlíčkův Brod, odbor životního prost edí, oddělení vodního hospodá ství dne 
22. 8. 2017 pod č. j. HB_OŽP/2012/2017/Os vydal stanovisko, že s navrhovanou změnou 
souhlasí.  
KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navržené doplnění (změnu) 
PRVKUK. 

8 DP, O 
Obec Sázavka, 
Světlá nad 
Sázavou 

Změna technického 
ešení v oblasti 

odkanalizování a 
čištění odpadních 
vod  

V PRVKUK je pro obec Sázavka pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod 
uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze 
splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky 
budou plnit funkci dešťové kanalizace. 
V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. V současnosti napojené obce (místní části): 
nejsou; nově napojené obce (místní části): Sázavka; návrhový svoz z obcí (místních částí): 
není. 
Obec Sázavka má 31Ř obyvatel. 

Obec ve své žádosti uvádí, že má vypracovanou projektovou dokumentaci a vydáno 
stavební povolení na stavbu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a dobudování 
části kanalizace – mimo obec - stoka A a stoka B. V loňském roce z rozpočtu obce byla 
vybudována stoku B, jejíž realizací byl vy ešen odvod odpadních vod z části obce, které 
vytékaly do otev eného rigolu. V dalším období obec uvažuje s dokončením celé stavby.  

Obec Sázavka žádá o následující změnu: 
o V obci je uvažováno se zachováním původní jednotné kanalizace. Bude dobudována 

stoka A, odpadní vody budou odváděny na navrhovanou mechanicko-biologickou ČOV v 
obci.  

o V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.  

P edpokládaný časový harmonogram realizace navržených opat ení je dle žádosti do roku 
2019. 

 

KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. 
 

Stanovisko MZe: 

Vazba na XXVI. aktualizaci PRVKÚK (viz čj. 2205Ř/2013-MZE-15132 ze dne 17. května 
2013). 

Konstatuje se, že na stávající jednotnou gravitační kanalizaci je již napojeno cca 100% trvale 
bydlících obyvatel. Proto se požaduje doplnění podkladů podle bodu Ř. 
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Stanovisko MZe: 
 
   NZP - nemá zásadní připomínky 
   N - nesouhlasné stanovisko 
   O - obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stavu - není předmětem PRVKÚK 
   PS - podmíněné souhlasné stanovisko (potřebný souhlas odběratelů) 
   DP - doplnění podkladů před vydáním stanoviska ministerstva 
   Z - zainvestování nových stavebních ploch 
   SNV - stanovisko se nevydává – aktualizace popisu (karty) obce na aktuální stav 

VS - obecný návrh výhledového stavu - stanovisko MZe bude vydáno až po předložení konkrétního 
návrhu na aktualizaci PRVKÚK (v kartě obce uveden například text: "Do budoucna se plánuje 
rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě v návaznosti na plánovanou výstavbu - do oblasti 
výstavby podle územního plánu.") 

 
 
Zdůvodnění nesouhlasného stanoviska MZe: 
 
 
 1 neúměrně vysoký podíl nákladů na 1 zásobovaného, resp. odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele 

2 podle předaných a aktuálních vybraných údajů majetkové a provozní evidence je stávající 
vodohospodářská infrastruktura vyhovující 

3 povinnost vést majetkovou a provozní evidenci a následně předávat vybrané údaje z této evidence 
podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 

4 řešení v platném PRVKÚK je z hlediska udržitelného rozvoje technicky a ekonomicky vhodnější (optimálnější) 
než předkládaná navrhovaná aktualizace PRVKÚK 

5 zásobování pitnou vodou - navrhovaná aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá 
využít nebo doplnit místní zdroj (studna, vrt) místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod 
nebo na vodárenskou soustavu. Zásadní podmínkou pro souhlas ministerstva s těmito aktualizacemi je 
doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) 
pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období. Ministerstvo upozorňuje na možné současné 
i budoucí kvantitativní a kvantitativní problémy, které lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní 
systém. 

 Rovněž souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 
6 odkanalizování a čištění odpadních vod - vybudování tlakové kanalizace včetně domovních čerpacích stanic 

odpadních vod u každé nemovitosti 
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7 odkanalizování a čištění odpadních vod - navrhována soustava individuálních domovních čistíren odpadních 
vod (DČOV) na základě výzvy č. 11/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí SFŽP ČR. 
Z technického a ekonomického hlediska je výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV podle 
stávající koncepce v PRVKÚK. Jedná se o nesplnění podmínky v bodu 13.1.7 výzvy 

8 odkanalizování a čištění odpadních vod - stanovení a řešení úhrad nákladů na vybudování nových přípojek 
a přepojení stávajících přípojek a úpravy na stávajících vnitřních kanalizacích napojených na jednotnou 
kanalizaci předmětné obce, na kterou je již napojeno značné % trvale bydlících obyvatel. 
Doklady o projednání a souhlasu dotčených vlastníků připojených staveb nebo pozemků, že si na vlastní 
náklady vybudují novou přípojku k odvádění pouze splaškových odpadních vod a případně tak rozdělí i vnitřní 
kanalizaci 

 9 vybudování vodovodu a kanalizace výhradně z důvodu developerských projektů 
10 nejedná se o vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 
11 kořenová čistírna odpadních vod není vhodná pro řešené území, a to zejména s ohledem na jeho nadmořskou 

výšku a zkušenostem z provozu obdobných čistíren odpadních vod zejména v zimním období (například nízká 
účinnost čištění odpadních vod, krátká životnost čistírny odpadních vod, odstraňování fosforu) 

 
 



   
 

 

ÚTVAR: ODBOR VODOVOD  

A KANALIZACÍ 

ČÍSLO ÚTVůRU: 15130 

 

NAŠE ČJ.: 63147/2017-MZE-15132 

 

 

VY IZUJE: ING. SKÁCEL 

TELEFON: 221 812631 

FAX: 221 812990 

E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz 

ID DS:  yphaax8 

 

 

ADRESA: T ŠNOV 17, 117 05  PRAHA 1 

 

DATUM: 30. 10. 2017 

 

 

Plán rozvoje vodovod  a kanalizací kraje Vysočina – stanovisko Ministerstva 
zemědělství k navrhované aktualizaci schváleného Plánu 

 

 

Ministerstvo zem d lství obdrželo dne 23. íjna 2017 žádost Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko, Vodárenská 2, 5ř1 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433Ř3513, ze dne 19. íjna 2017 

o stanovisko ministerstva k navrhované aktualizaci schváleného Plánu rozvoje vodovodů 

a kanalizací kraje Vysočina Ědále jen „PRVKÚK“ě, která se týká zásobování pitnou vodou 

v rámci vodárenské soustavy Jihozápadní Morava – skupinový vodovod Žďársko – p ivad č 
Vídeň – Velké Mezi íčí – T ebíč. Konkrétn  se jedná o m sto Velké Mezi íčí a obec Osové. 
 

 

P edložená aktualizace byla zpracována podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
zpracování, projednání a schválení aktualizace PRVKÚK č. 16/07 Ědále jen „Zásady“ě, které 
byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 
0446/06/2007/ZK. 
 

 

Ministerstvo zem d lství sd luje, že v návaznosti na dopisy čj. 22Ř4Ř/2005-16330 ze dne 

1. července 2005, čj. Ř3ř4/2006-16330 ze dne Ř. b ezna 2006, čj. 2řřřř/2006-16330 ze dne 

4. zá í 2006 a čj. Řř23/2007-16330 ze dne Ř. b ezna 2007 a na platné Zásady, vydává 

k navrhovaným aktualizacím  PRVKÚK toto 

 

s t a n o v i s k o: 
 

• M sto Velké Mezi íčí včetn  lokalit Hliništ , Amerika a Nad Čechovými Sady 

• Obec Osové 

 

Ministerstvo zem d lství nemá zásadní p ipomínky k navrhované aktualizaci technického 
ešení zásobování pitnou vodou, podle které bude zvýšena kapacita stávajícího vodojemu T i 

K íže na 2 x 500 m3
 a bude dobudována vodovodní síť v uvedených lokalitách m sta Velké 

Mezi íčí. Dále bude obec Osové napojena na skupinový vodovod Žďársko. 
 

 

  

Krajský ú ad kraje Vysočina 

Ing. Eva Horná 

vedoucí odboru 

životního prost edí a zem d lství 
Žižkova 57 

5Ř7 33  Jihlava 
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Z obsahu p edložené žádosti je z ejmé, že se může jednat také o zainvestování nových 
stavebních ploch. Postup v PRVKÚK p i zainvestování nových stavebních ploch je uveden 

v posledním odstavci tohoto stanoviska. 
 

 

Ministerstvo zem d lství dále sd luje, že v p ípadech špatného a neudržovaného technického 
stavu vodovodů se nejedná o aktualizaci technického ešení zásobování pitnou vodou, ale 

o obnovu Ěrekonstrukciě stávajících vodovodů Ěv p ípad  této aktualizace se jedná zejména 

o stávající vodojemy Fajťák I, Nad Sýpkami a T i K ížeě. Obnova se nákladov  ne eší 
prost ednictvím PRVKÚK. 
 

 

Ministerstvo zem d lství upozorňuje, že je nutné posoudit p edkládanou aktualizaci 
zásobování pitnou vodou i z hlediska udržitelného rozvoje, který lze zajistit jen, pokud je 
možné na n j generovat finanční prost edky na obnovu vodohospodá ské infrastruktury 

v reálných sociáln  únosných cenách pro vodné. 
 

 

V dopise ministerstva čj. Řř23/2007-16330 ze dne Ř. b ezna 2007 je specifikován minimální 
povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního 
systému PRVKÚK. 
 

 

V dopise ministerstva čj. Řř23/2007-16330 ze dne Ř. b ezna 2007 je rovn ž dále uvedeno, že 
PRVKÚK ne eší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou p ivedení pitné vody 

k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební 
plochy. Proto nemohou být tyto návrhy p edm tem ešení a tím i žádostí o aktualizaci 
platného a schváleného PRVKÚK, stejn  jako p edm tem žádostí o finanční podporu. Po 
realizaci takového ešení bude tato skutečnost uvedena v p íslušném popisu Ěkart ě obce nebo 
její části a délky vodovodních adů a kanalizačních stok budou zahrnuty do p íslušných 
tabulek obce nebo její části jako stávají stav. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Duda 

editel odboru 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 5ř1 01 Žďár nad Sázavou 




