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Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje vlastníkůma provozovatelům vodovodů a
kanalizací, že bude probíhat zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje {dále jen PRVK JMK). Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva
mezi Jihomoravským krajem a společností AQUAT|S a. s. Aktualizace je zaměřena na celý PRVK
JMK, bude aktualizován stávající stav i zapracovány návrhy do budoucna.
PRVK JMK je významný strategický dokument, se kteným se posuzuje soulad předkládaného
řešení při tvorbě územně plánovacích dokumentací, územnícha stavebních řízenía v rámci
případné budoucí žádosti o dotace.
Krajský úřad Jihomoravského kraje tímto žádá

o spolupráci při aktualizaci

PRVK JMK, která

v úvodu projekčníchprací bude spočívatve vyplnění přiloženého dotazníku pro zpracovatele
společně s uvedením investičníchzáměrů, které jsou v budoucnu očekávány na úseku vodovodů
a kanalizací (rekonstrukce, výstavba nové infrastruktury apod.)

Prosíme o poskytnutí požadovaných informací a vyplnění dotazníku a jeho návrat v termínu do

16.08.2017 na adresu filip.klimsa@aquatis.cz nebo vaclav.kastan@aquatis.cz (zástupci
AQUAT|sU a. s., kteří budou řešit veškerédotazy v případě vyplnění dotazníku a zpracování
zakázky : lng, Filip Klimša, úsek odkanalizování a čištěníodpadních vod, tel: 42a 54L 554 332,
541554 ].11, mob. 725t78226, lng. Václav Kaštan, úsek zásobování obyvatel pitnou vodou,
tel: 541554 205, mob,602 795 130).
Děkujeme za spolupráci při zpracování tohoto strategického dokumentu.

otisk razítka

lng. František Havíř v.r.
vedoucí odboru životníhoprostředí
Za správnost vyhotovení lng. Andrea Dáňová

Příloha: dotazník pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací
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Rozdělovník:

a městům Jihomoravského kraje s žádostí o předání
PředsedŮm svazkŮ měst a obcí, pokud jsou vtastníky vodovodů v dané lokalitě
2, provozovatelé vodovodů a kanalizací
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