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V Olomouci 24. 1. 2019 
 

SDĚLENÍ  O  PROJEDNÁNÍ  A  SCHVÁLENÍ  VELKÉ  AKTUALIZACE  PLÁNU 
ROZVOJE VODOVODŮ  A  KANALIZACÍ  OLOMOUCKÉHO KRAJE (PRVKOK) 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“) informoval jednotlivé obce dopisem č. j.: KUOK 96165/2016 ze dne 29. 9. 
2016 o probíhající veřejné zakázce „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů  
a kanalizací Olomouckého kraje“ a zároveň žádal o součinnost se zpracovatelskou firmou 
VRV, a. s. Jednotlivé obce poté předávaly podklady k aktualizaci. Současně byl zveřejněn 
odkaz, na kterém byly umístěny stávající karty obcí. Tyto byly postupně aktualizovány dle 
zasílaných podkladů. Následně byly obce vyzvány ke kontrole karet a probíhala jejich 
revize. Současně proběhlo 5 projednání aktualizace (vždy po několika ORP) se zástupci 
Povodí Moravy a Odry, s. p., dotčených vodárenských společností, vodoprávních  
a stavebních úřadů včetně Odboru strategického rozvoje krajského úřadu, Správy CHKO 
Jeseníky a Litovelské Pomoraví a dotčených ministerstev (Ministerstvo zemědělství ČR, 
Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát 
lázní a zřídel). 
 
Navržené změny byly vyhodnoceny jak z hlediska technického a ekonomického (investiční 
náklady na výstavbu vodohospodářské infrastruktury, možnosti získání podpory  
z dotačních programů), tak z hlediska vlivu na životní prostředí, a také z pohledu 
budoucího provozu zařízení.  
 
Vzhledem k tomu, že plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou koncepcemi a podléhají 
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bylo třeba projít procesem posuzování. Jelikož orgán ochrany přírody 
(AOPK – Správa CHKO Litovelské Pomoraví) svým stanoviskem ze dne 1. 9. 2017 
nevyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo 
následně zpracováno vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  
dle ust. § 10e zákona o EIA. Dne 16. 8. 2018 bylo vydáno Souhlasné stanovisko k návrhu 
koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, aktualizace 2017“. 
Jeho následným vyvěšením a zveřejněním dle legislativních požadavků byl ukončen 
proces posuzování. 
 
Na základě vyhodnocení sucha, které postihlo Olomoucký kraj v roce 2015,  
a na základě požadavků obcí z oblasti Javornicka a Žulovska, byla jako zvláštní část 
PRVKOK pořízena studie „Využití zdrojů podzemních a povrchových vod v obdobích 
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sucha v lokalitě mikroregionů Žulovsko a Javornicko, jejímž cílem bylo „zmapovat“ využití 
stávajících vodních zdrojů včetně porovnání s demografickým vývojem v mikroregionech  
a požadavky na zásobování pitnou vodou. Ve studii jsou zpracovány návrhy nových 
(záložních) vodních zdrojů podzemních i povrchových vod pro zásobování obyvatel 
v období sucha a nedostatku vody. Dále studie řeší návrh možného propojení jednotlivých 
vodovodních systémů či vytvoření nových skupinových vodovodů.  
 
Data zpracovaná v rámci výše popsané „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů  
a kanalizací Olomouckého kraje“ je třeba zveřejnit a zpřístupnit externím uživatelům, což 
si vyžádalo související aktualizaci softwaru. Pro kompletní správu a prezentaci dat 
PRVKOK je použita nová aplikace iPRVK_TOOL, která slouží jak pro publikaci, tak  
pro správu a editaci dat (zobrazení karet obcí, tabelární části, textové a databázové 
výstupy pro zveřejnění i interní práci, mapové prohlížeče). Software aktualizovala 
společnost HYDROSOFT Veleslavín, s. r. o. Praha. 
 
 
Aplikace je dostupná na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz  
(na spodním okraji obrazovky je rychlá navigace – životní prostředí a zemědělství – vodní 
hospodářství – plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKOK). 
 
 
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje byl schválen usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/60/2018 dne 17. 12. 2018. 
 
 
S pozdravem 
 
 
otisk úředního razítka 
 
                                  Vladimíra Kresáč Kubišová  

        vedoucí oddělení vodního hospodářství 
       Odbor životního prostředí a zemědělství  

                                                                           Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
 

 

Obdrží prostřednictvím datové schránky: 

 obce a města Olomouckého kraje 
 majitelé a provozovatelé vodovodů a kanalizací 
 vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností 
 Povodí Moravy, s. p 
 Povodí Odry, s. p 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Magda Špičáková 
 

http://www.olkraj.cz/
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