Doklady k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje
Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje ( dále jen
„PRVKOK“) se zasílá na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Žádost podává obec, v jejímž správním území má být změna povolena nebo vlastník
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, jehož zařízení se změna dotýká a musí
být podepsána statutárním zástupcem.
Doklady k žádosti:
1. Zdůvodnění změny PRVKOK a vybraného způsobu řešení.
2. Technický popis s uvedením technických jednotek (délka, kapacity, počty
připojených obyvatel, v případě kanalizace počet nově připojených EO,
množství znečištění u ČOV, kapacita v EO).
3. Situace se zákresem změn.
4. Výpočet pořizovací ceny dle platného metodického pokynu Ministerstva
zemědělství ČR pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do
Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací čj. 401/2010-15000 ze dne 20. 1. 2010 (v případě výběru variant
ekonomické porovnání jednotlivých návrhů).
5. Orientační výpočet budoucích ročních provozních nákladů vždy jde-li o návrh
podtlakové kanalizace a to v horizontu 5 let od uvedení do provozu).
6. V případě, že se změna týká i jiné obce, např. napojením na kanalizaci či
vodovod v jejím majetku, i stanovisko této obce.
7. V případě zřízení nového zdroje pitné vody je třeba doložit vyhodnocení údajů
o vydatnosti zdroje (vyhodnocení čerpací zkoušky v dostatečném časovém
úseku min. 14 dní) a doklad o jakosti vody (rozbor vody provedený
akreditovanou laboratoří v rozsahu pro hromadné zásobování osob).
8. Výpis z usnesení zastupitelstva obce.

Pro PRVKOK není závazným ukazatelem a proto se neřeší změnou:
1. Rok výstavby (je uveden pouze orientačně).
2. Obnovu stávajících vodovodů, úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních
vod, pokud se nejedná o změnu technického řešení zásobování vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod.
3. Zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody
k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové
stavební plochy.
V Olomouci dne 10. 3. 2011
Zpracovalo: oddělení vodního hospodářství

