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Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje (dále jen „PRVKZK“) dle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ve spojení s ustanoveními § 3 až 4
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) vydává Zlínský kraj tato pravidla:
Článek 1
(1) V souladu s § 4 odst. 4 zákona se vychází z návrhu změny PRVKZK předloženého během
kalendářního roku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
(dále jen „OŽPZE“) obcí ve stanoveném rozsahu dle Článku 2 a vyplněné žádosti (příloha č. 1)
s požadovanými přílohami.
(2) Aktualizace, při níž dochází k doplnění aktuálního stavu ve stanoveném rozsahu dle Článku 2, se
v souladu s § 4 odst. 5 zákona neprojednává s dotčenými uvedenými v Článku 4 odst. 1 písm. c).
K této aktualizaci může dojít na základě podnětu OŽPZE pro jednotlivé obce, území obce
s rozšířenou působností, okresy nebo pro celé území kraje.
Článek 2
(1) Při zpracování návrhů rozvoje vodovodů a kanalizací na území Zlínského kraje se vychází
z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a z platných plánů
povodí.
(2) Aktualizuje se textová a tabulková část PRVKZK v části stávajícího stavu a v části výhledového
řešení rozvoje pro obec či obce, jejichž území se změna dotýká v rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a
čištění odpadních vod,
bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod,
vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou
vodu,
plánu technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou
vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,
plánu zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace dle § 21 zákona,
ekonomické části s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),
časového harmonogramu plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost
řešení.

(3) Pro změnu PRVKZK poskytne obci OŽPZE textovou část (soubor.docx) a tabulkovou část
(soubor .xls) pro vodovody či kanalizace obce (jsou-li i místních částí) popř. obcí, jichž se změna
dotýká. Provedené textové úpravy budou zřetelně barevně označeny.
(4) Aktualizuje se dotčená grafická část PRVKZK pro vodovody či kanalizace. Změny řešení budou
respektovat nastavení jednotlivých vrstev v souborech formátu .dgn (popř. .dwg), které poskytne
obci OŽPZE.
(5) Bude-li mít změna dopad na rozvojové řešení vodohospodářské infrastruktury jiných obcí (popř.
jejich místních částí), je nutné tuto změnu s dotčenými obcemi předem projednat a po schválení
zapracovat do karet těchto obcí, tabulek a grafického zobrazení.

Článek 3
(1) Změnou PRVKZK se rozumí:
a)

b)
c)

d)

Změna technického řešení návrhu investice nebo modernizace či rekonstrukce vodovodu,
definovaného v § 2 odst. 1 zákona (dále jen „vodovod“) nebo kanalizace, definované v §
2 odst. 2 zákona (dále jen „kanalizace“) mimo dešťovou kanalizaci a s tím i související
ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních
vod v dané obci nebo v její části uvedené v PRVKZK (jiné technické řešení a s tím
související i ekonomické řešení musí splňovat jednoznačně prokazatelné optimálnější
technické a ekonomické parametry a výstupy, než má řešení navržené v PRVKZK).
Změna hranic kraje vymezená zákonem (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření
vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní
rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností a příslušnému vodoprávnímu
úřadu, která je stanovena ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s
rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
Změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových nebo změněných
základních podmínek, z nichž aktuální znění PRVKZK vycházelo, např. předpokládaný
vývoj kvality nebo kapacity vodního zdroje, průtokové poměry vodních toků (recipientů),
nové zdroje znečištění podzemních nebo povrchových vod atd.
Článek 4

(1) Žádost o projednání a schválení změny PRVKZK musí obsahovat:
a)
b)
c)

vyplněný tiskopis žádosti, který je přílohou č. 1 těchto pravidel,
textovou část, tabulkovou část, grafickou část vodovodů či kanalizací i v elektronické
podobě dle Článku 2 odst. 2 a odst. 3 s vyznačením navrhovaného řešení,
doklady o projednání dle § 4 odst. 5 zákona s dotčenými, kterých se tato navrhovaná
změna PRVKZK týká, tj. s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, s
Ministerstvem zemědělství, s příslušným vodoprávním úřadem, s příslušným orgánem
územního plánování, s příslušným správcem povodí, případně i s Ministerstvem životního
prostředí (dotčena chráněná území a ochranná pásma v oblasti ochrany životního
prostředí) nebo s Ministerstvem zdravotnictví (dotčena ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a
lázeňských míst), pokud tato projednání byla vedena předem.

(2) Je-li předložená žádost neúplná, vyzve OŽPZE žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel
neodstraní všechny uvedené nedostatky do 60 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude
žádost odmítnuta a veškeré dokumenty budou vráceny zpět žadateli.
(3) OŽPZE je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady nebo odborné posudky pro potřeby
projednání.
(4) Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek 5
(1) OŽPZE provede posouzení podané žádosti. V případě, že bude žádost kompletní, předloží ji na
nejbližší zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje ke schválení.
(2) OŽPZE do 30 dnů po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje písemně oznámí žadateli, zda
byla navržená aktualizace PRVKZK schválena. V případě neschválení změny bude uveden
stručný důvod. Ve stejné lhůtě bude také informován příslušný orgán územního plánování o
schválené aktualizaci PRVKZK.

(3) Veřejně dálkově přístupné webové zpracování PRVKZK zahrnující karty obcí a tabulky pro oblast
vodovodů a kanalizací a grafickou mapovou část PRVKZK bude na základě schválené aktualizace
PRVKZK změněno do 30 dnů ode dne schválení předložené aktualizace Zastupitelstvem
Zlínského kraje.
(4) OŽPZE předá Ministerstvu zemědělství v souladu s § 4 odst. 8 zákona schválené aktualizace
PRVKZK za předchozí rok do 31. 1. následujícího roku.
(5) Aktualizace PRVKZK bude prováděna ve smyslu platných ustanovení zákona a souvisejících
právních předpisů.
Článek 6
(1) Korekcí PRVKZK se rozumí drobné úpravy v trase sítí a umisťování stavby či zařízení
navrhovaných v souvislosti se zásobováním pitnou vodou nebo odkanalizováním a čištění OV
v dané obci nebo její místní části.
(2) Korekce PRVKZK nepodléhá schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje. Zda se jedná o změnu či
korekci PRVKZK vyhodnotí OŽPZE na základě podané žádosti obce. Provedené korekce
PRVKZK budou evidovány OŽPZE.
Článek 7
(1) Za aktualizaci těchto pravidel odpovídá OŽPZE a také tato pravidla zveřejňuje na webových
stránkách Zlínského kraje.
(2) Nedílnou součástí těchto pravidel je Příloha č. 1 – Žádost.
(3) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015.
(4) Ruší se Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje schválená Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 31. 8. 2005 usnesením
č.0132/Z05/05.

Příloha č. 1
ŽÁDOST
PRO ZPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A
KANALIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE (PRVKZK)
1. Žadatel:
Název žadatele
Adresa a identifikační údaje žadatele
Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

Tel./fax

E-mail:

IČ:
Statutární zástupce žadatele
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

Osoba pověřená jednáním o žádosti
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

2. Údaje o obci (popř. místní část) dotčené změnou PRVKZK:
Název obce (místní části
obce)

1vzor

Identifikační číslo
obce (místní části
obce) v PRVKZK1

formátu identifikačního čísla obce: 7201_001_01_00001

3. Původní znění v kartě obce (místní části obce) PRVKZK:

změna
vodovody

změna
kanalizace a ČOV

4. Navržené znění v kartě obce (místní části obce) PRVKZK:

5. Odůvodnění navržené změny PRVKZK (popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti,
a odůvodněte, proč je nově navržené řešení optimálnější než řešení dosavadní, lze doložit
samostatnou přílohou):

6. Předpokládaný harmonogram realizace navrhovaných změn PRVKZK:

7. Předpokládaná výše nákladů u navrhovaných opatření včetně porovnání s dosavadním
řešením v PRVKZK stanovená v souladu s platným Metodickým pokynem Ministerstva
zemědělství pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do VÚME
vodovodů a kanalizací (lze doložit samostatným rozpočtem):

8. Předpokládaný zdroj financování u navrhovaných opatření:

9. Doklady o projednání s dotčenými dle Článku 4 odst. 1 písm. c) pravidel:
ano / ne*

obec ....................................dotčená změnou

ze dne:

ano / ne*

vlastník změnou dotčené infrastruktury:
.........................................................................

ze dne:

ano / ne*

provozovatel změnou dotčené infrastruktury:

ze dne:

ano / ne*

Ministerstvo zemědělství

ze dne:

ano / ne*

příslušný vodoprávní úřad (ORP)
MěÚ ......................................................

ze dne:

ano / ne*

příslušný orgán územního plánování (ORP)
MěÚ ......................................................

ze dne:

ano / ne*

správce povodí – Povodí Moravy, s.p.

ze dne:

ano / ne*

Ministerstvo životního prostředí
ochranné pásmo, chráněné území:
........................................................................

ze dne:

ano / ne*

Ministerstvo zdravotnictví
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů,
lázeňských míst,..:
........................................................................

ze dne:

*nehodící se škrtněte

10. Přílohy:
počet ks tisků

karta obce
(popř. místní části)

tabulky obce
(popř. místní části)

formát .docx

formát .xls

grafický soubor
formát .dgn (popř. .dwg)

vodovody
kanalizace a ČOV

elektronická forma příloh na datovém nosiči
11. V případě průběžné aktualizace PRVKZK dle Článku 1 odst. 2 budou v této Žádosti pouze
vyplněny údaje u bodů číslo: 1., 2. a 10. upravené v souladu s Článkem 2 těchto Pravidel.
V

dne

Razítko a podpis statutárního zástupce

