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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

• Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, který 
v ustanovení § 4 ukládal krajům nejpozději do konce roku 2004 v samostatné 
působnosti zpracovat a schválit Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje byl schválen 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 23. září roce 2004, tak jak ukládal 
zákon č. 274/2001 Sb. v ustanovení  § 4, na období 10 let. 

• Slouží jako podklad pro územní plánovací dokumentace, pro činnost 
vodoprávních a stavebních úřadů a pro činnost obcí a kraje v samostatné a 
přenesené působnosti.  

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je podkladem i pro vydávání stanovisek 
při žádostech o dotace a určování priorit kraje.  



Platnost Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

• Zákonem č. 275/2013 Sb., kterým se měnil zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích, došlo k výrazným úpravám v ustanovení § 4, 

který se věnuje Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. 

 

• Ze zákona byla zrušena platnost Plánů s tím, že průběžné provádění změn 

bylo zachováno tak jak před zmiňovanou novelou.  

 

• V souladu se zákonem tedy Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v roce 

2014 přijalo usnesení, kterým zrušilo původní platnost na dobu 10 let, která 

byla v dané době v souladu se zákonem.   

 

• PRVK JMK má neomezenou platnost.  



Obsahem je vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod  uvažovaných pro 
účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky směrnice Evropských 
společenství 75/440/EHS z 16. 6. 1975 o požadované jakosti povrchových vod 
určených k odběru pitné vody.  

 

Zásadní je současně s přívodem kvalitní pitné vody i řešení odkanalizování a 
čištění odpadních vod v souladu s požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS ze 
dne 21.5.1991 o čištění městských odpadních vod.  

 

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentace a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách pro 
činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v 
samostatné i přenesené působnosti, a slouží především pro rozhodování při 
vydávání stanovisek jako podklad  žádostí o dotaci a určování priorit kraje. 
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Důvody změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
 

• Změna koncepčního řešení (např. z důvodu nemožnosti projednat 
majetkoprávní vztahy) 

 

• Návrh jiného technicky možného řešení, které je oproti původnímu 
řešení levnější, nebo technicky výhodnější 

 

• Změna, pokud obec vykazuje nově charakteristiky aglomerace, ve 
vztahu k čištění odpadních vod 

 

 

 
  

 



• Projednání se provádí v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu: 

– Žádost s popisem a důvodem změny  
– usnesení zastupitelstev dotčených obcí 

– vyjádření správce povodí – Povodí Moravy s-p- útvar správy povodí 

– vyjádření vlastníka a provozovatele vodovodů nebo kanalizací v daném území 

– vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu  

– vyjádření věcně a místně orgánu územního plánování  

– vyjádření Ministerstva zemědělství ČR  

– vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR –  dotýká-li se plán rozvoje chráněných 
území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí  

– vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR, pokud se lokalita vyskytuje v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů 

• Projednaná a zpracovaná změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací podle 
Metodického pokynu Ministerstva zemědělství je předložena ke schválení na CD 
orgánům kraje 
 

• Zpracování změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje je v kompetenci žadatele včetně nákladů.  

 

Projednání změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
 



 

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
 

Na základě Usnesení vlády č. 620 ze dne 29. července 2015 (dále jen 

usnesení) požádal v prosinci 2015 náměstek ministra zemědělství Ing. Kendík 

Jihomoravský kraj o spolupráci při přípravě realizace opatření pro zmírnění 

negativních dopadů sucha a nedostatku vody stanovených v předmětném 

usnesení. Na základě této žádosti sdělil Jihomoravský kraj, že je připraven 

zajistit v roce 2016 aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihomoravského kraje v oblasti zásobování pitnou vodou včetně prověření  

bilančních potřeb v době sucha.  

 



 

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
 
Předmět plnění aktualizace Plánu zahrnuje: 

 

• vypracování aktualizace PRVK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou, 

v tomto rozsahu: byly zpracovány změny návrhového stavu stávajícího PRVK a 

doplněny do stávajícího stavu PRVK tak, aby byly veškeré dokončené stavby 

vodovodů v PRVK zaktualizovány včetně staveb, které jsou ve výstavbě; 

• bilanční vyhodnocení potřeb ve vztahu k možnostem strategických zdrojů pitné 

vody (např. Vírská nádrž, Březovský zdroj, Vodní nádrž Opatovice atd.); 

• byla prověřena aktuálnost systémového zajištění nouzového zásobování pitnou 

vodou za krizových situací (ve smyslu ust. § 21 zákona č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu)  

 

• V následujících letech 2017– 2018 se uvažuje o kompletní revizi plánu, vše je 

závislé na finančních prostředcích.  

 



 

Děkuji za pozornost 


