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VODOJEM ve Zborné a další vodohospodářský majetek převzali pracovníci obchodní společnosti založené městem, Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s., letos na
Nový rok.
Foto: archiv MMJ

Město v rámci předběžného opatření
převzalo vodohospodářký majetek

Krajský úřad Kraje Vysočina
a Ministerstvo zemědělství na
návrh města zrušily povolení
k provozování části jihlavských
vodovodů a kanalizací dosavadnímu provozovateli – společnosti Vodárenská akciová
společnost, a. s. (VAS). Majetek v hodnotě přes 350 milionů
korun bude spravovat městská
společnost Jihlavské vodovody
a kanalizace (JVAK).
„Po šesti letech právních sporů a boje
za jihlavskou vodu dosáhlo město Jihlava prvního hmatatelného úspěchu,
který se bezprostředně dotkne jeho
občanů,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast správy majetku města
Jaromír Kalina.
Zástupci společnosti VAS předali zástupcům společnosti JVAK,
založené městem, klíče od přísluš-
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ných vodohospodářských zařízení
v ranních hodinách 1. ledna tohoto
roku.
Současně zástupci VAS ujistili
zástupce města v čele s primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou, že
budou informovat všechny občany
a organizace, napojené na příslušné vodovody a kanalizace, ohledně
ukončení jejich provozování, tedy i
o konci smlouvy mezi ní a občany či
organizacemi – odběrateli pitné vody
a uživateli kanalizací, a že již nebude
vybírat vodné a stočné. VAS také slíbila, že pokud přesto dojde k zaplacení
na jejich účet, občanům i organizacím
tyto částky vrátí.
„V polovině ledna se ale vše obrátilo,
VAS poslala dopis, ve kterém dementuje
svoje původní sliby a spolupráci si představuje po svém,“ uvedl Jaromír Kalina
s tím, že na tento jejich subjektivní
právní názor bude město reagovat, a

Město trápí
zimní výtluky

společnosti JVAK právo na vybírání
vodného i stočného dál zůstává.
Jihlavané na dotčených místech
budou v nejbližší době osloveni pracovníky společnosti JVAK, kteří jim
předloží materiály k uzavření nové
smlouvy.

VAS VRÁTILA 50 MILIONŮ,
O DALŠÍ PENÍZE SE MĚSTO
BUDE DÁLE SOUDIT
VAS kromě vrácení majetku přislíbila městu, že mu vrátí více než 41 milionů korun na dlužném nájemném
a více než 8 milionů korun na úroku
z prodlení. Společnost se rozhodla
městu částku vyplatit po rozhodnutí
Nejvyššího soudu v Praze.
VAS však nevyplatí městu plnou
výši nájemného, jak bylo zažalováno,
ale tu výši, kterou si společnost sama
vypočítala. Město Jihlava se, podle
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vyjádření náměstka Jaromíra Kaliny,
ohledně zbytku dlužného nájemného
bude dál soudit.
Výše nájemného, kterou město
zažalovalo vůči Svazu vodovodů a
kanalizací Jihlavsko, činila ke konci
roku 2018 jen na jistině částku dosahující 270 milionů korun, přitom
úrok z prodlení pak přesáhl částku 50
milionů Kč.
„Domáhat se svých práv je běh na dlouhou vzdálenost, a tento případ je toho
typickou ukázkou. Pokud si však někdo
myslí, že Jihlavě dojde dech před cílem,
špatně ji odhadl,“ řekl právník Jihlavy
Mgr. Miroslav Šianský.
„O tom, jak částku dlužného nájemného, zaplacenou VAS, použije Jihlava ve
prospěch vodovodů a kanalizací zásobujících obyvatele města, rozhodnou orgány
města v nejbližší době,“ sdělila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.
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