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KOM_13 – Nový PRVKÚ Jihočeského kraje včetně doplnění 

prezentačního modulu 

Kategorie opatření : KOM Typ opatření: SPR  

Nositel opatření: Jihočeský kraj  Zdroj financování: Jihočeský kraj, OPŽP  

Typová priorita: 1  Připravenost : připraveno  

Časová náročnost : střední  Stupeň zajištění financí :  vysoký  

Nadřazená opatření : GEN_03  Podřazená opatření: KOM_07  

 

Popis opatření:  
V přímě návaznosti na závěry Studie proveditelnosti a v souladu s legislativním opatřením KOM_12 je 

účelné, aby byl aktualizován, respektive spíše připraven nový Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihočeského Kraje. PRVKÚ Jihočeského Kraje by nad rámec zákonem předepsaných normativů měl 

reflektovat: 

- návrhy konkrétních investičních opatření na komunálních zdrojích vzešlých ze Studie 

proveditelnosti (zejména KOM_01, KOM_02, KOM_04 a KOM_07) 

- požadavek na datovou a informační čistotu GIS výstupů Aktualizovaného PRVKÚK 

- prezentaci výstupů Aktualizovaného PRVKÚK na dedikovaném GIS portálu (například 

gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz) s ohledem na uživatelskou „přívětivost“ pro předpokládané 

cílové skupiny (např. starostové obcí) a možnosti cíleného nahlížení do karet obcí a detailních 

dat jednotlivých prvků. 

Součástí přípravných prací na Nový Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského Kraje by měl být 

vstupní rozbor stávajícího zákonného normativu a redefinice Nového PRVKÚ tak, aby byla jasná jeho 

primární funkce a aby veškeré práce na Novém PRVKÚ byly cíleny na dosažní procesního plánovacího 

nástroje, který bude mít přidanou hodnotu pro všechny koncové uživatele (veřejnost, starostové, ORP, 

krajský úřad, podniky povodí a státní správa). Jinými slovy dosáhnout stavu, aby detail zpracování 

Nového PRVKÚ byl úměrný jeho primární funkci. 

Očekávané přínosy:  
- podpora realizovatelnosti navrhovaných INV opatření na komunálních zdrojích vzešlých ze 

Studie proveditelnosti 

- vytvoření plnohodnotného DSS pro usnadnění  
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Realizovatelnost opatření:  
Řešitelskému týmu nejsou známy překážky, které by realizovatelnost opatření omezovaly. 

Náklady na realizaci:  
Odhadované náklady na zpracování Nového PRVKÚK se pohybují okolo 5 000 000 Kč. Dodatečné 

náklady na vytvoření dedikovaného informačního systému popřípadě dodatečného modulu PRVKÚK 

ve stávajícím geoportálu se pohybují v závislosti na požadovaných funkcionalitách okolo 1 000 000 – 

2 000 000 Kč. 

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu:  
Přímá efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu není vyčíslena.  

 


