Z a s t u p i t e l s t vo k r a j e V y s o č i n a

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
kraje Vysočina

ze dne 6. 11. 2007

č. 16/07

Čl. 1
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
(1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „zásady“) upravují v souladu s
ustanovením § 4 a násl. 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“) ve spojení s ustanoveními § 2 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, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zpracování, projednání a schválení změn
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“).
(2) Změnou PRVKUK se rozumí:
a) 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“) 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 PRVKUK (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 PRVKUK).
b) 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).
c) 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, jiná skutečnost vývoje
demografických údajů než byla předpokládána v PRVKUK (musí být prokázána
skutečným nárůstem počtu obyvatel, nikoliv pouze záměrem výstavby nových bytových
jednotek nebo zainvestováním pozemků k jejich výstavbě).
d) Změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových nebo změněných
základních podmínek, za nichž byl PRVKUK schválen, např. předpokládaný vývoj kvality
nebo kapacity vodního zdroje, průtokové poměry vodních toků (recipientů), nové zdroje
znečištění podzemních nebo povrchových vod atd.
Čl. 2
Žadatel
(1) Žadatelem o projednání a schválení změny PRVKUK může být:
a) vlastník vodovodu nebo kanalizace,
b) provozovatel vodovodu nebo kanalizace.
(2) Změna PRVKUK může být zpracována i na základě podnětu kraje.
Čl. 3
Podklady, termíny a postup při předkládání žádostí
(1) Žádost o projednání a schválení změny PRVKUK se podává písemně v průběhu
kalendářního roku na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo osobně na OLVHZ.

(2) Žádost o projednání a schválení změny PRVKUK musí obsahovat:
a) vyplněný tiskopis, který je přílohou č. 1 těchto zásad,
b) situaci v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnější s vyznačením navrhovaného řešení,
c) doklady o projednání s osobami stanovenými v § 4 odst. 3 zákona, kterých se tato
navrhovaná změna PRVKUK týká, tj. s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a
kanalizací, s Ministerstvem zemědělství, s příslušným vodoprávním úřadem,
s příslušným správcem povodí, případně i s Ministerstvem životního prostředí nebo s
Ministerstvem zdravotnictví podle ustanovení v § 4 odst. 3 zákona, pokud tato projednání
byla vedena předem,
(3) Je-li předložená žádost neúplná, vyzve OLVHZ žadatele k odstranění nedostatků. Pokud
žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne
doručení výzvy, bude žádost odmítnuta a veškeré dokumenty budou vráceny zpět
žadateli.
(4) OLVHZ je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady nebo odborné posudky.
(5) V případech, kdy žadatel nepředloží doklady o projednání s osobami stanovenými v § 4
odst. 3 zákona podle ustanovení tohoto článku, bod 2, písmeno c) těchto zásad, pak
OLVHZ projedná návrh změny PRVKUK s dotčenými obcemi, vlastníky a provozovateli
vodovodů a kanalizací v územích, jichž se navrhovaná změna PRVKUK týká, s
příslušným vodoprávním úřadem, s příslušným správcem povodí a s Ministerstvem
zemědělství. V případech, kdy se navrhovaná změna PRVKUK dotýká ochranných
pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních
léčebných lázní a lázeňských míst, OLVHZ projedná navrhovanou změnu PRVKUK s
Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se navrhovaná změna PRVKUK chráněných
území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí, též s Ministerstvem
životního prostředí.
(6) Návrhy, které nejsou změnou ve smyslu čl. 1 těchto zásad, OLVHZ vrátí zpět
předkladateli s příslušným odůvodněním.
(7) Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 4
Způsob schvalování žádostí
(1) OLVHZ provede posouzení podaných žádostí a poté žádosti předloží Zastupitelstvu kraje
Vysočina ke schválení.
(2) Návrhy o projednání a schválení změn PRVKUK jsou schvalovány Zastupitelstvem kraje
Vysočina.
(3) OLVHZ do 30 dnů po schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina písemně oznámí
žadatelům, zda byla jejich změna schválena či nikoli. V případě neschválení změny bude
uveden stručný důvod.
(4) OLVHZ předá jedno vyhotovení schválené změny PRVKUK v elektronické podobě
žadateli, Ministerstvu zemědělství, příslušnému vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou
působností a osobám, které se podílely na zpracování navrhované změny PRVKUK.
(5) OLVHZ poskytuje informace o podmínkách a postupech v podání žádostí a zabezpečuje
zveřejnění zásad, kontaktních pracovníků a schválených změn PRVKUK na
internetových stránkách kraje Vysočina.
(6) Aktualizaci PRVKUK zajišťuje kraj v samostatné působnosti podle potřeby, a to s
ohledem na dobu, na kterou byl PRVKUK krajem schválen.

(7) Aktualizace PRVKUK bude prováděna ve smyslu platných ustanovení zákona a
souvisejících právních předpisů.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Za aktualizaci těchto zásad odpovídá OLVHZ.
(2) Nedílnou součástí těchto zásad je Příloha č. 1 Žádost,
(3) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje.
(4) Tyto zásady byly projednány na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 11. 2007 a schváleny
usnesením č. 0446/06/2007/ZK.
V Jihlavě dne 6. 11. 2007

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha:
(1) Žádost pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací kraje Vysočina

Příloha č. 1
ŽÁDOST
PRO ZPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE
VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA (PRVKUK)
Evidenční číslo žádosti (žadatel nevyplňuje):
1. ÚDAJE O ŽADATELI:
1.1. Úplný název žadatele
1.2. Typ žadatele (podle čl. 2 zásad)
1.3. Adresa a identifikační údaje žadatele
Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

Tel./fax

E-mail:

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

E-mail:

1.5. Pracovník pověřený jednáním o žádosti
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

Předmět činnosti žadatele (obce nevyplňují):
(dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu apod.)
1.6. Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti.
V

dne

Razítko a podpis statutárního zástupce

2. ÚDAJE O NÁVRHU ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE
VYSOČINA:
2.1. Lokalizace změny PRVKUKu
Název obce
Obecní úřad s rozšířenou působností
2.2. Charakteristika změny PRVKUKu
Oblast zásobování pitnou vodou (vodovody) (nehodící se škrtněte)
Oblast odkanalizování a čištění odpadních vod (kanalizace)

ano / ne
(nehodící se škrtněte)

ano / ne

2.3. Původní znění v kartě obce PRVKUKu (používejte stejné písmenné označení jako
v kartě obce PRVKUKu):

2.4. Navržené znění v kartě obce PRVKUKu (používejte stejné písmenné označení jako
v kartě obce PRVKUKu):

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

2.6. Předpokládaný harmonogram realizace navrhovaných změn PRVKUKu:

2.7. Předpokládaná výše nákladů u navrhovaných opatření včetně porovnání
s dosavadním řešením v PRVKUKu (lze doložit samostatným rozpočtem):

2.8. Předpokládaný zdroj financování u navrhovaných opatření:

2.9. Přílohy (vyjmenujte):

