
Zápis 

z průběhu veřejného projednání 

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 
Projednávaný návrh koncepce: 

 
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)“ 

 
 

Místo konání: 
 
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, zasedací místnost č. 101 
 
Čas konání: 
 
pondělí 7. dubna 2008, 14:00 hod 
 
Účastníci veřejného projednání: 
 
Za předkladatele PRVKÚ ČR: Ing. Vladimír Chaloupka, MZe ČR 
 Ing. Vladimír Skácel, MZe ČR 
 
Za garanta zpracování PRVKÚ ČR: Ing. Josef Drbohlav, Hydroprojekt CZ a.s. 

  Ing. Milena Lesinová, Hydroprojekt CZ a.s. 
 
Za zpracovatele SEA PRVKÚ ČR: Ing. Bohumil Sulek, CSc., držitel osvědčení odborné 

způsobilosti (EIA/SEA), za tým DHV CR 
Ing. Jiří Vavřínek, DHV CR 
 Ing. Eva Rychlíková, ZÚ Kolín; autorizovaná osoba 
(veřejné zdraví) 
Mgr. Marek Banaš, UP Olomouc; autorizovaná osoba 
(Natura 2000) 

 
Zástupce příslušného úřadu:  Ing. Markéta Váchová, MŽP ČR 

Ing. Renáta Gavelková, MŽP ČR 
 
Další přítomní:   dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 
 

1. Úvod 
2. Prezentace koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)“ 
3. Prezentace Vyhodnocení vlivů PRVKÚ ČR na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona 

č. 100/2001 Sb. V platném znění, včetně posouzení vlivů koncepce na EVL a ptačí oblasti 
dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

4. Diskuse 
5. Závěr 
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Z jednání byl pořízen zvukový záznam. 
 
Zápis z průběhu veřejného projednání: 
 
Ad 1: 
 
Ing. V. Chaloupka přivítal přítomné, představil program jednání, zástupce předkladatele a týmu 
SEA. Objasnil postup projednání koncepce během její přípravy, kdy byla koncepce průběžně 
projednávána s dotčenými obcemi, městy a orgány veřejné správy. Ing. Chaloupka dále uvedl, že 
součástí PRVKÚ ČR jsou krajské PRVKÚK, které byly ještě před zpracováním PRVKÚ ČR 
schváleny zastupitelstvy jednotlivých krajů. 
 
V souvislosti se zásobováním pitnou vodou Ing. Chaloupka uvedl, že zdroje pitné vody dle 
PRVKÚ ČR jsou dostatečné, a není potřeba budovaní nových kapacit. Proto zřejmě ani vlastní 
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky“ ani veřejné projednání plánu (koncepce) 
a jeho Vyhodnocení nevzbudilo zájem veřejnosti. 
 
Ad 2: 
 
Přítomný zástupce Ministerstva zemědělství Ing. V. Skácel představil koncepci „Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)“, jeho strukturu, strategický cíl a jednotlivé 
hlavní cíle a opatření. Ministerstvo zemědělství zajišťuje zpracování PRVKÚ ČR v souladu 
s ustanovením v § 29 odst. 1 písm. c) 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 uvedl, že Česká republika touto koncepcí řeší povinnosti vyplývající 
zejména ze směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod 
v rámci přechodného období do roku 2010. 
 
Ad 3: 
 
Ing. B. Sulek informoval o průběhu procesu SEA, včetně nadstandardních možností zapojení 
veřejnosti do procesu hodnocení vlivů PRVKÚ ČR na ŽP a veřejné zdraví (připomínkování). 
Ing. B. Sulek jako zástupce SEA týmu prezentoval Vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, včetně legislativního 
rámce, základních aspektů celostátní koncepce, cílů koncepce, atd.. 
 
Předmětem prezentace bylo především vyhodnocení vlivů strategického cíle, hlavních cílů 
a jednotlivých opatření na životní prostředí a veřejné zdraví, resp. lokality soustavy Natura 2000 
(potenciálně negativní, neutrální, pozitivní vlivy). Dále Ing. Sulek informoval přítomné, že byla 
formulována preventivní a eliminační opatření, tak aby byly minimalizovány potenciální negativní 
vlivy realizace koncepce. 
 
Závěrem Ing. Sulek konstatoval, že vliv koncepce je celkově pozitivní a podle „Vyhodnocení vlivů 
PRVKÚ ČR na životní prostředí a veřejné zdraví dle …..“ lze předloženou koncepci doporučit 
k realizaci za podmínky dodržování navržených zmírňujících opatření a využití environmentálních 
kritérií výběru projektů. Na základě těchto závěrů bylo zpracovatelem Vyhodnocení navrženo 
vydání souhlasného stanoviska ke koncepci. 
 
Ad 4 - stručný záznam diskuse: 
 
Vzhledem k nepřítomnosti veřejnosti na veřejném projednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
podněty k diskusi. 
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Ad bod 5: 
 
Zástupci SEA týmu i předkladatele upozornili, že je možno zasílat připomínky příslušnému úřadu 
do 12. 4. 2008. Současně byly znovu prezentovány obě internetové adresy: 
MŽP ČR – www.env.cz, MZe ČR – www.mze.cz
SEA tým – seavk@seznam.cz
 
Přítomní byli informováni o dalších krocích procedury SEA, včetně vydání stanoviska MŽP ČR. 
 
Přítomná zástupkyně MŽP ČR jednání ukončila. 
 
 
Zapsal:  Ing. Jiří Vavřínek ve spolupráci s ostatními zástupci SEA týmu 

http://www.env.cz/
http://www.mze.cz/
mailto:seavk@seznam.cz

