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Číslo jednací: KUJI 13247/2015 

Vyřizuje/telefon: Iva Olšanová/564 602 266 

V Jihlavě dne: 26. 2. 2015 

Vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto, vážení zástupci 
provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací, 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) 
zpracoval podklady, které obdržel od obcí ve věci komplexní aktualizace Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) a zapracoval je do karet jednotlivých 
obcí. U obcí, které neposkytly podklady, jsou převedeny údaje z dosud platného PRVKUK. 

Kraj Vysočina tímto oznamuje projednání návrhu aktualizovaného PRVKUK v souladu 
s ustanovením § 4 odst. 5 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. Návrh aktualizovaného PRVKUK včetně aktualizovaných karet všech obcí je 
zveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina http://prvktest.kr-vysocina.cz/. Upozorňujeme, 
že dosud nebyla dokončena úplná aktualizace mapových podkladů (dokončeny jsou pouze 
mapové podklady obcí na území okresů Jihlava a Třebíč). Při kontrole proto věnujte pozornost 
zejména kartě své obce. 

Ke zveřejněnému návrhu PRVKUK můžete uplatnit písemné připomínky a návrhy na doplnění, 
které prosím zašlete na e-mail prvkuk@kr-vysocina.cz, a to nejpozději do 20. 3. 2015. 

Dovoluji si v této souvislosti upozornit na několik podstatných skutečností: 

- PRVKUK je koncepční materiál kraje obsahující koncepci řešení zásobování pitnou vodou 
včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod a odvádění a čištění odpadních 
vod v jednotlivých obcích. 

- Navrhované řešení musí být hospodárné a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení. 

- V případě, že navrhujete jiné technické řešení, než je uvedeno v PRVKUK, musí nově 
navrhované řešení splňovat jednoznačně prokazatelné optimálnější technické a ekonomické 
parametry a výstupy, než má řešení navržené v PRVKUK. 

- PRVKUK neřeší zasíťování nových stavebních parcel nebo průmyslových zón, proto tyto 
náklady neuvádějte. 

- Pro možnost získání dotace musí být záměr investora (obce) v souladu s navrhovaným 
řešením v PRVKUK. 

Případné dotazy k návrhu aktualizovaného PRVKUK, zejména k obsahu karty obce, můžete 
zaslat na e-mailovou adresu prvkuk@kr-vysocina.cz nebo se můžete obrátit přímo na Ivu 
Olšanovou, tel. 564 602 266 z Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ, oddělení vodního 
hospodářství. 

 

S pozdravem 
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Číslo stránky 2 

Rozdělovník: 

- Města, městyse a obce Kraje Vysočina (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

Dále obdrží: 

- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 28 Jihlava (obdrží 
prostřednictvím datové schránky) 

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou (obdrží 
na dodejku) 

- VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč (obdrží prostřednictvím 
datové schránky) 

- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod 
(obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
(obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec (obdrží prostřednictvím datové 
schránky) 

- VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec (obdrží 
prostřednictvím datové schránky) 

- ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice (obdrží prostřednictvím datové 
schránky) 

- Vodotechnické služby s.r.o., Horní 87, 394 64 Počátky (obdrží prostřednictvím datové 
schránky) 

- Vodovodní svazek Mrákotín – Krahulčí, Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín (obdrží na 
dodejku) 

- Velké Dářko, s.r.o., Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím 
datové schránky) 

- Technické služby Třešť, spol. s r. o., Nádražní 851,589 01 Třešť (obdrží prostřednictvím 
datové schránky) 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno (obdrží 
prostřednictvím datové schránky) 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, Žižkova 92, 586 29 
Jihlava (obdrží prostřednictvím datové schránky VAS, a.s., Brno) 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 
Třebíč (obdrží prostřednictvím datové schránky VAS, a.s., Brno) 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou, Vodárenská 
1133, 591 21 Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím datové schránky VAS, a.s., 
Brno) 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 
638 01 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky VAS, a.s., Brno) 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno (obdrží 
prostřednictvím datové schránky) 
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