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Změnový list k Zásadám Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a
schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Změna č.
Platnost od:

Původní vydání
1. 1. 2010

Předmět změny:*)
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:*)

1. 1. 2017
Čl. 1 odst. 2, 3; Čl. 2 odst. 3, 8; Čl. odst. 2; Čl. 5 odst. 4; Čl.
6, Čl. 7 odst. 1, 2

Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:*)

1. 4. 2021
Čl. 3 odst. 2, Čl. 4 odst. 4, Čl. 5 odst. 1 a 2, Čl. 7 odst. 1 a 2

Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:*)

12. 9. 2022
Čl. 3 odst. 1, Čl 5 odst. 5, Čl. 7 odst. 3, příloha č. 1, 3, 4

Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:*)
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:*)
Změna č. 6
Platnost od:
Předmět změny:*)
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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává „Zásady Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Královéhradeckého kraje“ (dále také Zásady).
(2) Zásady jsou určeny k zajištění jednotného postupu při aktualizaci a schválení Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále také Plán), včetně
doplnění stávajícího stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a
čištění odpadních vod obce nebo její části (í), a to v souladu s ustanovením § 4
odst. 2 a 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 také zákon) a § 3 a 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 také
vyhláška).
(3) Při zpracování aktualizace Plánu se v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona
vychází z návrhů změn Plánu předkládaných krajskému úřadu ve stanovené
elektronické podobě, formátu a obsahu. Dále se podle ustanovení § 4 odst. 3
zákona při zpracování návrhu i aktualizace Plánu vychází z politiky územního
rozvoje a ze zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a z národních plánů
povodí, pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny. Schválený Plán je
současně podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace a plánu dílčího povodí pro činnost vodoprávního úřadu,
stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti,
jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 6 zákona.
Článek 2
Vymezení pojmů
(1) Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní
řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr
povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování (§ 2 odst. 1 zákona).
(2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující
kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo
odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty,
čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich
vypouštěním do kanalizace (§ 2 odst. 2 zákona).
(3) Plán 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 na území daného kraje. Plán
rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a
vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.
(4) Změnou Plánu je zejména:
a) změna technického řešení, dále pak modernizace či rekonstrukce vodovodu
nebo kanalizace a s tím i související ekonomické řešení zásobování pitnou
vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo v její
části, než je navrženo v Plánu (jiné technické řešení a s tím související i
ekonomické řešení musí splňovat jednoznačně prokazatelné optimálnější
technické a ekonomické parametry a výstupy, než má řešení uvedené v Plánu),
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b) rekonstrukce nebo intenzifikace stávající čistírny odpadních vod nebo úpravny
vody,
c) změna hranic kraje vymezená ústavním zákonem 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,
d) změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností (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,
e) jiná skutečnost vývoje demografických údajů, než byla předpokládána v Plánu,
f) změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových
(změněných) základních podmínek, za nichž byl Plán zpracován, projednán a
schválen, např. předpokládaný vývoj kvality nebo kapacity vodního zdroje,
průtokové poměry vodních troků (recipientů), nové zdroje znečištění atd.,
g) změna hranice, vytvoření nebo zrušení aglomerace nad 2 000 EO z hlediska
odvádění a čištění odpadních vod,
(5) Za změnu Plánu se nepovažuje:
a) změna vodovodu a kanalizace vyvolaná nepředvídatelnou událostí (např.
havárie, živelná pohroma),
b) taková požadovaná změna vodovodu nebo kanalizace či systému zásobování
pitnou vodu nebo odkanalizování, kterou je možno řešit v souladu
s ustanovením § 22 odst. 1 zákona.
(6) Aglomerace nad 2000 EO – podrobná definice uvedena v příloze č. 6
(7) Ekvivalentní obyvatel (EO) – je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK 5 za den.
(8) Doplnění stávajícího stavu Plánu spočívá v doplnění stávajícího (skutečného)
stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění. Stávající
stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje
na základě kolaudačních souhlasů (nebo kolaudačních rozhodnutí) jejich staveb
(§ 4 odst. 4 zákona).
Článek 3
Základní kritéria pro zpracování žádosti
(1) Základním kritériem je nákladová efektivita navrhovaného řešení, tj. náklady na
případnou realizaci požadovaného řešení, které by neměly překročit hodnotu:
- 160.000 Kč bez DPH / EO u staveb kanalizací pro veřejnou potřebu,
- 110.000 Kč bez DPH na 1 napojeného obyvatele u staveb vodovodů pro veřejnou
potřebu. Náklady vyšší, než jsou tyto hodnoty, musí být řádně zdůvodněny.
(2) Náklady musí být vypočteny podle platného Metodického pokynu Ministerstva
zemědělství č. j.: 14000/2020-15132-1 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací
(aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů
a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování
obnovy vodovodů a kanalizací (příloha č. 5).
(3) Pro výpočet nákladové efektivity se uvažují vedle trvale bydlících obyvatel i
obyvatelé přechodně bydlící v řešeném území, a to následujícím způsobem:
- u individuální (rodinné) rekreace se jeden přechodně bydlící obyvatel
započítává jako 0,25 trvale bydlícího obyvatele nebo EO,
- u staveb ubytovacích zařízení se jedna ubytovaná osoba započítává jako 0,5
trvale bydlícího obyvatele nebo EO.
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(4) Návrh změny hranice, vytvoření či zrušení Aglomerace nad 2000 EO z hlediska
odvádění a čištění odpadních vod, musí splňovat podmínky Dodatku č. 1
k Metodickému pokynu Ministerstva zemědělství č. j.: 10534/2002-6000, pro
zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (příloha č. 6).
Článek 4
Podklady, termíny a postup při předkládání žádostí
(1) Žádost o schválení návrhu změny Plánu se podává písemně u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále také
krajský úřad), který tyto žádosti eviduje a předkládá orgánům kraje k posouzení.
(2) Žádosti o změnu Plánu je možno předkládat průběžně během kalendářního roku.
(3) Žádost o schválení návrhu změny Plánu se podává na formuláři uvedeném
v příloze č. 1 a č. 2 těchto Pravidel. Žádost musí být předložena se všemi přílohami
uvedenými v tomto formuláři.
(4) Je-li předložená žádost o změnu Plánu neúplná, vyzve krajský úřad žadatele
k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky
ve stanoveném termínu, bude žádost jako neúplná krajským úřadem odmítnuta a
veškeré dokumenty budou vráceny žadateli.
(5) Po předložení všech potřebných podkladů (viz odst. 3 Článku 4) pro projednání
změny Plánu, krajský úřad projedná návrh změny Plánu, pokud tak předem
neučinil žadatel, s Ministerstvem zemědělství. V případech, kdy se navrhovaná
změna Plánu dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst,
projedná ji krajský úřad také s Ministerstvem zdravotnictví a dotýká-li se
navrhovaná změna Plánu chráněných území a ochranných pásem v oblasti
ochrany životního prostředí, projedná ji krajský úřad také s Ministerstvem životního
prostředí.
(6) Žádost o změnu Plánu, která není změnou Plánu dle Článku 2 odst. 3 těchto
Pravidel, vrátí krajský úřad zpět předkladateli s příslušným odůvodněním.
Článek 5
Projednání a schvalování žádosti
(1) Navrhovaná změna Plánu, včetně posouzení vlivu na životní prostředí, bude-li ho
třeba (viz článek 5, bod 2), je předložena ke schválení Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje (dále také zastupitelstvo) po jejím projednání ve Výboru
pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Radě
Královéhradeckého kraje.
(2) V případě, že příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 písm. b) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále také zákon EIA), zkonstatuje, že žádost o schválení návrhu změny
Plánu je koncepcí, která naplňuje ust. § 10a odst. 1 zákona EIA, pak krajský úřad
zajistí před projednáním žádosti v orgánech kraje:
a) zpracování oznámení koncepce dle přílohy č. 7 zákona EIA,
b) předloží oznámení koncepce příslušnému úřadu k provedení zjišťovacího
řízení ve smyslu ust. § 10d zákona EIA,
c) v případě, že koncepce má být posuzována, krajský úřad nechá zpracovat
návrh koncepce, jejíž součástí bude i vyhodnocení koncepce dle přílohy
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č. 9 zákona EIA a tento návrh předá příslušnému úřadu k projednání ve
smyslu ust. § 10f zákona EIA.
(4) O schválení či zamítnutí návrhu změny Plánu krajský úřad písemně vyrozumí
žadatele o změnu Plánu do 30 dnů od zasedání zastupitelstva.
(5) Elektronická verze Plánu (http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/) bude na
základě schválených změn Plánu aktualizována do 45 dnů od zasedání
zastupitelstva. Aktualizaci textové části (karet obcí) a grafické části (map
plánovaného rozvoje vodovodů a kanalizací a mapy Aglomerací kraje)
elektronické verze Plánu provede oddělení GIS a DTM, odboru informatiky, a to
na základě požadavku (interního sdělení) oddělení vodního hospodářství, odboru
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
(6) Do 30 dnů po provedení aktualizace elektronické verze Plánu informuje oddělení
vodního hospodářství, odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu,
o této aktualizaci oddělení územního plánování, odboru územního plánování a
stavebního řádu krajského úřadu.
Článek 6
Doplnění stávajícího stavu Plánu
Současně s dílčí změnou Plánu pro danou konkrétní obec bude v kartě obce a
grafické části doplněn i stávající (skutečný) stav systému zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod obce nebo její části, a to na základě žádosti
uvedené v příloze č. 3 anebo současně s projednávanou změnou Plánu. Zároveň
se aktualizuje v textové podobě i plán nouzového zásobování pitnou vodou a
nouzového odvádění odpadních vod při vyhlášení krizové situace podle § 21
zákona.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Na podávání a vyřizování žádostí o změnu Plánu a doplnění stávajícího stavu se
nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
(2) Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství krajského
úřadu zveřejní tyto Zásady na internetových stránkách Královéhradeckého kraje.
(3) Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením
č. ZK/14/977/2022 ze dne 12.09.2022 a jsou účinné dnem schválení.
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Přílohy:
Žádost o změnu Plánu
Žádost o změnu Plánu – aglomerace
Doplnění stávajícího stavu Plánu
Struktura dat GIS ve formátu ESRI shapefile, DWG
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. j.: 14000/2020-15132-1 pro
orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do
Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje
vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací
(6) Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10534/20026000, pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (obsahuje
podrobné vysvětlení definice Aglomerace)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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