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Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo“ a „kraj“) podle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 

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 samostatně jen 

„zákon o vodovodech a kanalizacích“), schválilo tato Pravidla pro provádění průběžné aktualizace 

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále jen „pravidla“ a „Plán“): 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Pravidla jsou určena k zajištění jednotného postupu při aktualizaci a schválení Plánu, včetně 

doplnění stávajícího stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních 

vod obce nebo její části, a to v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 4 zákona o vodovodech  

a kanalizacích a § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon 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 jen „vyhláška“). 

2. Při zpracování, projednání a schválení aktualizace Plánu se postupuje podle § 4 odst. 1 až 9 

zákona o vodovodech a kanalizacích, a to s ohledem na § 3 a § 4 vyhlášky. 

3. Návrhy na aktualizaci Plánu podávají příslušné obce (dále jen „navrhovatel“). Při zpracování 

aktualizace Plánu se v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích 

vychází z návrhů změn Plánu předkládaných krajskému úřadu (odboru životního prostředí 

a zemědělství) navrhovatelem v elektronické podobě, a to ve formátu a obsahu dle čl. V. pravidel.  

4. Dále se podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích při aktualizaci Plánu 

vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje kraje a z plánů povodí, pokud 

jsou pro dané území zpracovány a schváleny.  

5. Aktuální schválený Plán je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentace a příslušných plánů povodí, pro činnost vodoprávních úřadů, stavebních 

úřadů a pro činnost obcí a kraje v samostatné i přenesené působnosti, jak vyplývá z ustanovení § 4 

odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Čl. II. 

Vymezení pojmů 

Pravidla vychází ze základních pojmů vymezených § 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, 

přičemž pro účely těchto pravidel se vymezují tyto další pojmy: 

1. Odbor je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

2. Aktualizace Plánu je: 

a) významná změna řešení zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich 

čištění, nebo 

b) nevýznamná změna řešení zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich 

čištění, nebo 

c) doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich 

čištění. 

3. Za významnou změnu řešení zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění 

se považuje oproti aktuálnímu znění Plánu: 

 nový návrh nebo změna technického řešení, jako je například modernizace vodovodního řadu 

nebo kanalizační stoky, intenzifikace stávající čistírny odpadních vod nebo úpravny vody,  

a s tím související ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění 
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odpadních vod v dané obci nebo v její části; a to pokud se nejedná o nevýznamnou změnu  

dle bodu 3. tohoto článku pravidel, 

4. Za nevýznamnou změnu řešení zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich 

čištění se považuje taková změna technického řešení spočívající ve změně trasy, stavby nebo 

zařízení, která splňuje všechny následující podmínky: 

a) změnou nebude dotčeno území jiné obce, než je uvedeno v aktuálním znění Plánu, 

b) změnou nedojde oproti aktuálnímu znění Plánu k navýšení celkové ceny vypočtené 

pro aktuálně uvedený stav v Plánu a pro změnou požadovaný stav podle platného 

Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací 

(aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů 

a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy 

vodovodů a kanalizací (vydáno Ministerstvem zemědělství ČR pod č. j.: 401/2010-15000 

s účinností od 20. ledna 2010), o více než 30%, 

c) změnou nedojde oproti aktuálnímu znění Plánu k navýšení ceny vypočtené pro aktuálně 

uvedený stav v Plánu a pro změnou požadovaný stav podle platného Metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny 

objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (vydáno 

Ministerstvem zemědělství ČR pod č. j.: 401/2010-15000 s účinností od 20. ledna 2010)  

o více než 30% na jednoho řešeného obyvatele a zároveň výsledná cena po navýšení 

nepřesáhne 70 000 Kč na jednoho řešeného obyvatele, 

d) změnou nedojde oproti aktuálnímu znění Plánu k navýšení počtu řešených obyvatel o více 

než 30%. 

5. Doplnění aktuálního stavu Plánu spočívá: 

a) v doplnění stávajícího (skutečného) stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních 

vod a jejich čištění, který v souladu s § 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích 

vychází z kolaudačních souhlasů (příp. kolaudačních rozhodnutí) jejich staveb,  

b) ve změně příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností, která je stanovena  

ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí  

s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,  

ve znění pozdějších předpisů, a ve změně hranic kraje vymezené ústavním zákonem 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů,  

c) v doplnění odlišné skutečnosti vývoje demografických údajů, než byla předpokládána 

v Plánu (jiná skutečnost vývoje demografických údajů, než byla předpokládána  

v Plánu, musí být prokázána skutečným nárůstem počtu obyvatel, nikoliv pouze záměrem 

výstavby nových bytových jednotek nebo zainvestováním pozemků k jejich výstavbě). 

6. Za aktualizaci Plánu se nepovažuje: 

a) změna vodovodu a kanalizace vyvolaná nepředvídatelnou událostí (např. havárie, živelná 

pohroma), 

b) taková požadovaná změna vodovodu nebo kanalizace či systému zásobování pitnou vodu 

nebo odkanalizování, kterou je možno řešit v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona  

o vodovodech a kanalizacích, 

 

c) oprava či údržba vodovodních řadů a provozně souvisejících objektů včetně úpraven vody, 
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d) oprava či údržba kanalizačních stok, provozně souvisejících objektů, čistíren odpadních 

vod. 

Čl. III. 

Základní kritéria pro posouzení žádosti 

1. Posouzení obdržené žádosti o významnou změnu dle Čl. II. bodu 3. těchto pravidel provedou 

orgány kraje (tj. zastupitelstvo kraje po projednání v radě kraje), a to dle následujících 

základních kritérií: 

a) Výpočet nákladů podle platného Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační 

ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové 

evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány 

financování obnovy vodovodů a kanalizací (vydáno Ministerstvem zemědělství ČR  

pod č. j.: 401/2010-15000 s účinností od 20. ledna 2010). 

b) Nákladová efektivita požadovaného řešení, tj. náklady na případnou realizaci požadovaného 

řešení vztažené na jednoho ekvivalentního obyvatele u staveb v oblasti kanalizací,  

popř. na jednoho napojeného obyvatele u staveb v oblasti vodovodů.  

c) Odůvodnění žádosti. 

d) Výsledky projednání žádosti se subjekty dle § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, 

které pro kraj zajistí odbor.  

e) Soulad požadovaného řešení s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje 

kraje a s plány povodí. 

2. Posouzení obdržené žádosti o nevýznamnou změnu dle čl. II. bodu 4. pravidel provede odbor, 

a to do 30 dnů od obdržení takové žádosti a dle následujících základních kritérií: 

a) Porovnání počtu návrhem řešených obyvatel a počtu obyvatel řešených v aktuálním znění 

Plánu. 

b) Nákladová efektivita požadovaného řešení, tj. náklady na případnou realizaci požadovaného 

řešení vztažené na jednoho ekvivalentního obyvatele u staveb v oblasti kanalizací,  

popř. na jednoho napojeného obyvatele u staveb v oblasti vodovodů.  

c) Porovnání nákladů požadovaného řešení a nákladů řešení uvedeného v aktuálním znění Plánu. 

d) Umístění navrhovaného řešení. 

e) Odůvodnění žádosti. 

3. Pokud odbor po posouzení žádosti podle bodu 2. tohoto článku pravidel dospěje k závěru, že se 

nejedná o nevýznamnou změnu, bude žádost dále považována za žádost o významnou 

změnu, což odbor písemně sdělí s odůvodněním navrhovateli ve lhůtě uvedené  

v bodě 2. tohoto článku pravidel. 

4. Posouzení žádosti o doplnění aktuálního stavu Plánu provede odbor na základě kolaudačních 

souhlasů (příp. kolaudačních rozhodnutí) předmětných staveb, nebo na základě legislativních 

změn správních obvodů obcí či hranic kraje, nebo na základě doložených údajů o demografickém 

vývoji počtu obyvatel, a to do 30 dnů od obdržení takové žádosti. V případě souhlasného 

posouzení žádosti odbor v této lhůtě doplní aktuální stav Plánu dle požadavků uvedených 

v žádosti, v opačném případě odbor písemným sdělením navrhovatele informuje spolu se 

zdůvodněním nesouhlasného posouzení. 

5. V případě, že rozpory mezi žadatelem a odborem, vycházející z odůvodněných sdělení odboru  

dle bodů 3. a 4. tohoto článku pravidel, trvají, budou řešeny jednáním na úrovni příslušné obce  

a Karlovarského kraje. 



6 

Čl. IV. 

Podmínky a postup při podávání žádosti  

1. Navrhovatel, tedy obec, podává žádost o aktualizaci Plánu v elektronické podobě (s odkazem 

na § 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích), a to ve formátu a obsahu dle čl. V. pravidel. 

2. Elektronickou podobou žádosti o aktualizaci Plánu se rozumí podání prostřednictvím datové 

schránky nebo na technickém nosiči dat s tím, že k technickému nosiči dat musí být přiložena 

vytištěná průvodní informace s identifikačními údaji navrhovatele, adresou krajského úřadu  

a názvem žádosti. 

3. Žádost o aktualizaci Plánu se podává u Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary, datová schránka: siqbxt2. 

4. Žádosti o aktualizaci Plánu je možno předkládat průběžně během kalendářního roku. 

5. Žádost o aktualizaci Plánu, která nenaplňuje definici dle čl. II. bodu 2. pravidel, vrátí odbor  

do 30 dnů zpět navrhovateli s příslušným odůvodněním. 

Čl. V. 

Náležitosti žádosti  

1. Žádost o významnou změnu dle čl. II. bodu 3. pravidel musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) Identifikační údaje navrhovatele. 

b) Identifikační údaje vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu nebo kanalizace. 

c) Stručný popis požadované aktualizace (název, umístění). 

d) Technicko-ekonomické posouzení požadovaného řešení. 

e) Odůvodnění požadovaného řešení (popis výchozí situace, která vede k podání žádosti  

s odůvodněním, proč je nově navržené řešení optimálnější než řešení dosavadní, odůvodnění 

předpokládaných investičních nákladů). 

f) Počet řešených obyvatel. 

g) Celkové investiční náklady požadovaného řešení (vč. DPH). Výpočet nákladů na realizaci 

požadovaného řešení musí být stanovený podle platného Metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů 

do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů 

a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (vydáno Ministerstvem 

zemědělství ČR pod č. j.: 401/2010-15000 s účinností od 20. ledna 2010). Pokud je obec  

v Plánu rozdělena na místní části, je nutné provést výpočet pro každou místní část odděleně. 

h) Investiční náklady požadovaného řešení na 1 obyvatele (vč. DPH). 

i) Údaje o dotčeném území (dotčená obec, příslušná obec s rozšířenou působností, údaje  

o ochranných pásmech, údaje o chráněném území apod.). 

j) Situace s vyznačením stávajícího řešení v aktuálním znění Plánu v měřítku 1 : 10 000  

nebo podrobnějším. 

 

k) Situace s vyznačením požadovaného řešení v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 

l) Karta obce (nebo její část) v navrhovaném znění, a to ve formátu PDF nebo Word, případně 

návrh změny příslušných tabulek v Plánu. Nový text musí být odlišen od původního textu 

(barva); původní text určený k nahrazení nebo odstranění musí být zřetelně označen  

(např. přeškrtnutím). 
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m) Návrh aktualizace grafické části Plánu pro GIS, což představuje: 

 digitální mapový podklad s požadovaným řešením v jednom z těchto formátů dat:  

- soubory s koncovkami: .SHP, .DGN, .DXF, .DWG. K tomuto je nutné přiložit popis 

každé vrstvy (tzn., co je v ní uloženo). 

n) Harmonogram realizace požadovaného řešení. 

o) Pokud má navrhovatel k dispozici, může k žádosti přiložit také stanovisko vodoprávního 

úřadu obce s rozšířenou působností,  stanovisko správce povodí, stanovisko vlastníka 

vodovodu/kanalizace, stanovisko provozovatele vodovodu/kanalizace, stanovisko dotčeného 

orgánu územního plánování.   

p) Plná moc, pokud za navrhovatele jedná při vyřizování žádosti zmocněnec.  

2. Žádost o nevýznamnou změnu dle čl. II. bodu 4. pravidel musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) Identifikační údaje navrhovatele. 

b) Identifikační údaje vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu nebo kanalizace. 

c) Stručný popis požadované aktualizace (název, umístění). 

d) Technicko-ekonomické posouzení požadovaného řešení. 

e) Odůvodnění požadovaného řešení (popis výchozí situace, která vede k podání žádosti  

s odůvodněním, proč je nově navržené řešení optimálnější než řešení dosavadní, odůvodnění 

předpokládaných investičních nákladů). 

f) Počet řešených obyvatel pro požadované řešení. 

g) Počet řešených obyvatel pro stávající řešení uvedené v aktuálním znění Plánu. 

h) Celkové investiční náklady požadovaného řešení (vč. DPH). Výpočet nákladů na realizaci 

požadovaného řešení musí být stanovený podle platného Metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do 

Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů  

a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (vydáno Ministerstvem 

zemědělství ČR pod č. j.: 401/2010-15000 s účinností od 20. ledna 2010). Pokud je obec  

v Plánu rozdělena na místní části, je nutné provést výpočet pro každou místní část odděleně. 

i) Investiční náklady požadovaného řešení na 1 obyvatele (vč. DPH). 

j) Celkové investiční náklady stávajícího řešení uvedeného v aktuálním znění Plánu (vč. DPH). 

Výpočet nákladů na realizaci požadovaného řešení musí být stanovený podle platného 

Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací 

(aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, 

pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů  

a kanalizací (vydáno Ministerstvem zemědělství ČR pod č. j.: 401/2010-15000 s účinností  

od 20. ledna 2010). Pokud je obec v Plánu rozdělena na místní části, je nutné provést výpočet 

pro každou místní část odděleně. 

 

k) Investiční náklady stávajícího řešení uvedeného v aktuálním znění Plánu na 1 obyvatele  

(vč. DPH). 

l) Údaje o dotčeném území (dotčená obec, příslušná obec s rozšířenou působností, údaje  

o ochranných pásmech, údaje o chráněném území apod.). 

m) Situace s vyznačením stávajícího řešení v aktuálním znění Plánu v měřítku 1 : 10 000 nebo 

podrobnějším. 
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n) Situace s vyznačením požadovaného řešení v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 

o) Karta obce (nebo její část) v navrhovaném znění, a to ve formátu PDF nebo Word, případně 

návrh změny příslušných tabulek v Plánu. Nový text musí být odlišen od původního textu 

(barva); původní text určený k nahrazení nebo odstranění musí být zřetelně označen  

(např. přeškrtnutím). 

p) Návrh aktualizace grafické části Plánu pro GIS, což představuje: 

 digitální mapový podklad s požadovaným řešením v jednom z těchto formátů dat:  

- soubory s koncovkami: .SHP, .DGN, .DXF, .DWG. K tomuto je nutné přiložit popis 

každé vrstvy (tzn., co je v ní uloženo). 

q) Harmonogram realizace požadovaného řešení. 

r) Plná moc, pokud za navrhovatele jedná při vyřizování žádosti zmocněnec. 

3. Žádost o doplnění aktuálního stavu Plánu na základě kolaudačních souhlasů  

(příp. kolaudačních rozhodnutí) předmětných staveb dle čl. II. bodu 5. pravidel musí 

obsahovat tyto náležitosti: 

a) Identifikační údaje navrhovatele. 

b) Identifikační údaje vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu nebo kanalizace. 

c) Stručný popis požadované aktualizace (název, umístění). 

d) Údaje o dotčeném území (dotčená obec, příslušná obec s rozšířenou působností, údaje  

o ochranných pásmech, údaje o chráněném území apod.). 

e) Kolaudační souhlas (příp. kolaudační rozhodnutí) pro stavbu související s požadovanou 

aktualizací. 

f) Situace s vyznačením stávajícího řešení v aktuálním znění Plánu v měřítku 1 : 10 000 nebo 

podrobnějším. 

g) Situace s vyznačením požadovaného řešení v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 

h) Karta obce (nebo její část) v navrhovaném znění, a to ve formátu PDF nebo Word, případně 

návrh změny příslušných tabulek v Plánu. Nový text musí být odlišen od původního textu 

(barva); původní text určený k nahrazení nebo odstranění musí být zřetelně označen  

(např. přeškrtnutím). 

i) Návrh aktualizace grafické části Plánu pro GIS, což představuje: 

 digitální mapový podklad s požadovaným řešením v jednom z těchto formátů dat:  

- soubory s koncovkami: .SHP, .DGN, .DXF, .DWG. K tomuto je nutné přiložit popis 

každé vrstvy (tzn., co je v ní uloženo). 

j) Plná moc, pokud za navrhovatele jedná při vyřizování žádosti zmocněnec. 

 

4. Žádost o doplnění aktuálního stavu Plánu na základě odlišné skutečnosti vývoje 

demografických údajů, než byla předpokládána v Plánu, dle čl. II. bodu 5. pravidel musí 

obsahovat tyto náležitosti v doplnění odlišné skutečnosti vývoje demografických údajů, než byla 

předpokládána v Plánu: 

a) Identifikační údaje navrhovatele. 

b) Identifikační údaje vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu nebo kanalizace. 

c) Stručný popis požadované aktualizace (název, umístění). 
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d) Údaje o dotčeném území (dotčená obec, příslušná obec s rozšířenou působností, údaje  

o ochranných pásmech, údaje o chráněném území apod.). 

e) Doklad o demografickém vývoji počtu obyvatel pro řešené území vydaný Českým 

statistickým úřadem. 

f) Karta obce (nebo její část) v navrhovaném znění, a to ve formátu PDF nebo Word, případně 

návrh změny příslušných tabulek v Plánu. Nový text musí být odlišen od původního textu 

(barva); původní text určený k nahrazení nebo odstranění musí být zřetelně označen (např. 

přeškrtnutím). 

g) Plná moc, pokud za navrhovatele jedná při vyřizování žádosti zmocněnec. 

5. Odbor je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady nebo odborné posudky pro posouzení 

požadovaného řešení. 

Čl. VI. 

Postup při posouzení a schvalování žádosti 

1. Odbor obdrženou žádost o aktualizaci Plánu zkontroluje z hlediska splnění náležitostí dle čl. V. 

pravidel a v případě, že žádost nebude úplná, vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků. Pokud 

navrhovatel neodstraní všechny nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude 

žádost jako neúplná odborem odmítnuta a veškeré dokumenty budou vráceny navrhovateli. 

2. Postup pro úplnou žádost o významnou změnu dle čl. II. bodu 3. pravidel: 

a) Odbor žádost projedná se subjekty uvedenými v § 4 odst. 5 zákona o vodovodech  

a kanalizacích, tedy s dotčenými obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací  

v území, s Ministerstvem zemědělství, s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným 

správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem, a v případě, že budou dotčeny jejich 

zájmy, také s Ministerstvem zdravotnictví či Ministerstvem životního prostředí. Odbor toto 

projednání provede v odpovídající lhůtě, která bude zohledňovat také termín zasedání 

zastupitelstva kraje.  

b) Odbor žádost předloží k projednání radě kraje a následně k projednání a ke schválení 

zastupitelstvu kraje. 

c) Odbor provede aktualizaci Plánu ve smyslu řešení schváleného dle písm. b) tohoto bodu 

pravidel, a to do 30 dnů od jeho schválení. V této lhůtě také odbor písemně sdělí navrhovateli 

informace o schválení či případném neschválení požadovaného řešení. 

3. Postup pro úplnou žádost o nevýznamnou změnu dle čl. II. bodu 4. pravidel: 

a) Odbor žádost posoudí dle čl. III. bodu 2. těchto pravidel, a to do 30 dnů od obdržení žádosti. 

V této lhůtě odbor písemně sdělí navrhovateli, že jeho žádosti bylo vyhověno,  

a provede aktualizaci Plánu ve smyslu požadovaného řešení. 

 

b) Pokud odbor po posouzení žádosti podle bodu 2. čl. III. pravidel dospěje k závěru,  

že se nejedná o nevýznamnou změnu, bude žádost dále považována za žádost o významnou 

změnu, což odbor písemně sdělí navrhovateli ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a dále 

bude se žádostí postupováno dle bodů 1. a 2. tohoto článku pravidel, popř. dle č. III. bodu 5. 

pravidel.  

4. Postup pro úplnou žádost o doplnění aktuálního stavu Plánu dle čl. II. bodu 5. pravidel: 

a) Odbor posoudí žádost dle čl. III. bodu 4. pravidel. 

b) Odbor provede na základě kolaudačních souhlasů (příp. kolaudačních rozhodnutí) 

předmětných staveb, nebo na základě doložení skutečného nárůstu počtu obyvatel, a to do 30 
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dnů od obdržení žádosti, aktualizaci Plánu ve smyslu požadovaného řešení a v téže lhůtě dle 

čl. III. bodu 4. pravidel písemně informuje navrhovatele, zda jeho žádosti bylo vyhověno, 

nebo ho informuje o nesouhlasném posouzení žádosti, které zdůvodní, přičemž se dále může 

postupovat dle čl. III. bodu 5. pravidel.   

5. Jednou ročně, vždy v prvním čtvrtletí kalendářního roku, budou orgánům kraje odborem 

předloženy souhrnné informace o provedených aktualizacích Plánu za uplynulý rok. 

Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na podávání a vyřizování žádostí o aktualizaci Plánu dle těchto pravidel se nevztahuje zákon  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tímto se zrušují Zásady pro provádění změn „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského 

kraje“ schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 123/04/10 ze dne  

15. 4. 2010. Vyřízení žádostí přijatých přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se dokončí 

v souladu s těmito pravidly.   

3. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 189/04/17 ze dne 

20. 4. 2017. 

4. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 5. 2017.  
 

 

 

……….……………………… 

 Mgr. Jana Vildumetzová 

hejtmanka Karlovarského kraje 

 


