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A PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Zvyšující se cena pitné vody 
ve Žďáře nad Sázavou se v pro-
sinci dostala na pořad jednání 
zastupitelů města, kteří schva-
lovali úpravy poplatků v návaz-
nosti na výrazné změny zákona 
o místních poplatcích.

Byť cena vody nepatří do té-
to skupiny, téma otevřel Radek 
Černý (ODS) v reakci na před-
chozí diskuze, které žádaly 
dialog zejména u zvýšeného 
poplatku za psy. 

 „Zvýšení ceny vodného a stoč-
ného provádí Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko (SVK), pod 
vedením předsedkyně Dagmar 
Zvěřinové(ČSSD). Žádná disku-
se s občany neproběhla,“ pouka-
zuje Černý.

Na to Dagmar Zvěřinová kole-
gy zastupitele informovala, že 
cena vodného a stočného byla 
se zástupci obcí živě diskutová-
na a padaly různé argumenty a 
varianty. „Máme 81 tisíc odběra-
telů, které zásobujeme. Nelze dis-
kutovat s 81 tisíci lidí. V každém 
představenstvu jsou zástupci 
občanů,“ informuje předsedky-
ně. 

Město Žďár n. S. v SVK Žďár-
sko zastupuje radní Radek Zle-
sák (ANO 2011), který nako-
nec nehlasoval. ŽN žádaly 
vysvětlení. 

Jak říká, na jednání předsta-
venstva SVK Žďársko vzne-
sl návrh, aby se tento rok cena 

vodného a stočného nenavyšo-
vala s poukázáním na Havlíčkův 
Brod, kde je cena vody přibliž-
ně o 25 % nižší. „Z mých jedná-
ní na dotčených ministerstvech 
nevyplynulo, že navýšení cen vod-
ného a stočného by bylo nezbytné. 
Bohužel při závěrečném hlasová-
ní jsem s tímto názorem zůstal 
osamocen. Finální návrh navýše-
ní ceny vodného a stočného jsem 
nepodpořil,“ říká Zlesák.

Už v minulých ŽN jsme infor-
movali, že v prvních čtyřech 
měsících se zvýšená cena PV 
přiblíží ke 104 Kč/m3, ale od 
květnového snížení sazby DPH 
z 15 na 10 % cena vody klesne 
na předchozí výši necelé stoko-
runy za kubík. 

„Zvýšení ceny za první čty-
ři měsíce bude mít na tříčlennou 
rodinu dopad maximálně 150 Kč. 
My se ovšem musíme vyrovnat s 
razantním zdražením elektřiny,“ 
poukazuje předsedkyně SVK. 

Vodohospodáře podle ní sva-
zuje finanční analýza, na které 
trvá Státní fond životního pro-
středí a ministerstvo ŽP při při-
jímání dotací.

Žadatelé o dotace se musí 
zaručit budováním, údržbou 
a obnovou majetku, který stát 
finančně podpoří. Podle Zvě-
řinové se SVK Žďársko nachá-

zí v desetiletém rozmezí řady 
investic do zařízení a již jednou 
při nedodržení podmínek (zvý-
šení cen) obdržel výtku a obává 
se korekce. 

„Nyní stojíme před velkou akcí 
v podobě rekonstrukce čistírny 
odpadních vod Žďár n. S. Bude-
me žádat o dotaci minimálně 100 
miliónů Kč,“ informuje předsed-
kyně. 

Žďárská ČOV u Hamrů již 
několik let není schopna úplně 
vyčistit odpadní vodu ze stá-
le více se rozrůstajícího města. 
Nejhorší jsou fosfáty z pracích a 
čisticích prostředků, které ško-
dí řece za čističkou. „Sto milió-
nů korun navíc nemá svazek ani 
město. I s  dotací tato stavba oba 
partnery velmi zatíží. Bez dotace 
však její realizace není pravděpo-
dobná,“ konstatuje Zvěřinová.  

Smlouva se Státním fondem 
ŽP musí být potvrzena nejdéle 
do 19. 1. 2020. „Její součástí je 
závazek o udržování budoucího 
majetku v optimálním stavu. Lze 
tedy očekávat, že se to do ceny 
vody promítne,“ naznačuje před-
sedkyně SVAK. 

Tento argument je podle Zle-
sáka lichý. „Žďáráci si již tuto 
rekonstrukci dávno předplatili ze 
svého stočného a SVK Žďársko 
navíc požaduje od našeho města 
na tuto akci nemalý finanční pří-
spěvek,“ míní zastupitel.

 -lko-

Oprava čistírny nás zatíží Příčinu požáru
ještě prověřují

Dým šířící se z požáru na sběrném dvoře 
začátkem listopadu znepokojil lidi z okolí Jih-
lavské ulice, kde se areál nachází. 

Sběrný dvůr spadá pod pražskou odpado-
vou společnost AVE. Jak na dotaz ŽN odpoví-
dá ředitel provozovny David Odvárka, příčina 
požáru zatím nebyla objasněna a stále se prově-
řuje. Ke škodám na zdraví a majetku nedošlo.

Ve sběrném dvoře, kde dochází ke skladová-
ní různých druhů odpadů a k jejich manipulaci, 
byla dle Odvárky provedena preventivní opat-
ření s okamžitou platností od vypuknutí požá-
ru.

„Konkrétnější budeme při jednání s vedením 
města Žďáru n. S. v lednu. Jde především o zvýše-
né personální zabezpečení v prostorách shromaž-
ďování odpadu po dobu provozu sběrného dvora,“ 
uvádí ředitel.

Jak informuje místostarostka Ludmila Řezníč-
ková mající oblast odpadového hospodářství v 
gesci, pro město z události vyplývá ponaučení 
ve způsobu oznamování požáru městským roz-
hlasem. „Na začátku požáru jsme vyhlásili, ať 
si lidé zavřou okna kvůli dýmu. Když byl požár 
uhašen, již jsme znovu nevyhlásili rozhlasem, že 
je konec. A to po nás lidé požadovali. Již víme, že 
musí proběhnout obě hlášení,“ dodává Řezníčko-
vá.  -lko-

Investice za 83 miliónů
Žďár vstupuje do roku 2020 s rozpočtem 560 

miliónů korun. Hlavními investičními projekty 
jsou rekonstrukce povrchů ZR 7 (25 mil. Kč), 
další cyklodoprava Žďárem (17 mil.), II. eta-
pa opravy Nádražní ul. (15 mil.), telematika - 
inteligentní dopravní systémy (14 mil.) a opra-
vy, údržba a rekonstrukce základních škol (12 
mil.) Více k rozpočtu na str. 4. -lko-

Diskuze zastupitelů
nad cenou vody


