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- Předsednictvo SVAK garantuje 
ve spolupráci s VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., 
že obyvatelům Jihlavy zajistí bezpro-
blémové zásobování pitnou vodou 
a odvádění odpadních vod. A to až 
do vyřešení majetkového vypořádá-
ní a bez ohledu na probíhající právní 
spory.

- SVAK plně respektuje rozhod-
nutí Jihlavy a jiných členských obcí 
ze SVAK vystoupit. Majetkoprávní 
vyrovnání však musí probíhat na 
základě platných stanov a nesmí 
poškozovat SVAK, jeho členské 
obce ani obce, které ze SVAK vy-
stupují.

- SVAK do současné doby uči-
nil řadu kroků k tomu, aby Jihlava 
mohla převzít majetek, který jí dle 
stanov náleží. SVAK dne 5. 3. 2014 
předložil po projednání ve valné 
hromadě městu Jihlava návrhy do-
kumentů nutných k vzájemnému 
vyrovnání. Ty však do dnešního dne 
nebyly předloženy zastupitelstvu 
města k projednání.

- SVAK nikdy nebránil Městu Jih-
lava v přípravě a realizaci investic do 
infrastruktury, podpořených dotač-
ními tituly. Naopak vždy deklaroval 
možnou součinnost. To, že se nako-
nec podařilo najít řešení, a investiční 
akce v Jihlavě byly zahájeny, je vý-
sledkem vzájemných jednání obou 
stran a přijatých kompromisů (ni-
koliv tedy vítězstvím Jihlavy a poráž-
kou SVAK, jak je často prezentováno 
v médiích).

- SVAK je připraven až do vyřeše-
ní majetkového vypořádání i nadále 
spolupracovat s Jihlavou při inves-
tičních akcích do vodárenské in-
frastruktury. Bez vzájemné dohody 
ale nemůže připustit neoprávněné 
zásahy do majetku SVAK ze strany 
Jihlavy, které se nyní u některých 
akcí dějí (např. ul. Telečská a Wol-
kerova, ul. 5. května, ul. Brněnská 
a Křižíkova).

- SVAK se ostře ohrazuje proti Jih-
lavou dlouhodobě vedené mediální 
kampani. Jsou v ní používány nepod-
ložené, dílčí nebo zkreslené informa-
ce, které mají za cíl zastrašit členské 
obce SVAK a v konečném důsledku 
SVAK rozbít. Je to poškozování dob-
rého jména SVAK a i výsledků čin-
nosti, kterou pro členské obce, ale 
i pro Jihlavu, za roky existence zajiš-
ťoval. Za dobu existence SVAK byl 
vybudován vodohospodářský maje-
tek v hodnotě 1,3 mld. Kč, z toho na 
území města Jihlavy v hodnotě 676 
mil. Kč.

- SVAK vyzývá představitele města 
Jihlava, aby navázali na úspěšná jed-
nání ve věci dotovaných investic a ve 
stejném duchu zahájili neprodleně 
s vedením SVAK jednání o okamži-
tém fyzickém převzetí již vydaného 
majetku a jeho provozování ze stra-
ny města Jihlavy, o okamžitém pře-
vzetí a provozování dalšího majetku, 
který dle stanov SVAK Jihlavě náleží, 
a dořešení dalších sporných otázek, 
souvisejících s majetkovým vypořá-
dáním.

Rozdílné pohledy města a SVAKu
Prohlášení předsednictva Svazu vodovodů 

a kanalizací JIHLAVSKO ze dne 7. 10. 2014
V zájmu uvedení na pravou míru 

dílem nepřesných a dílem neprav-
divých informací, uvedených v pro-
hlášení SVAK ze dne 7. 10. 2014, je 
nutno konstatovat:

- SVAK nemůže obyvatelům Jih-
lava garantovat zásobování vodou, 
neboť zásobování vodu neprová-
dí. Toto provádí nikoliv SVAK, ale 
VAS, a. s., a to v rozporu s vůlí Jihla-
vy. Spolupráce SVAK s VAS přitom 
spočívá v tom, že SVAK inkasuje od 
VAS, a. s., nájemné za jihlavskou in-
frastrukturu ve výši 162.642,35 Kč 
denně, o které tak ochuzuje Jihla-
vu a její obyvatele již déle než jeden 
a půl roku. Předsednictvo SVAK te-
dy garantuje, že se SVAK bude i na-
dále na úkor Jihlavanů obohacovat, 
a že vodné a stočné bude i nadále 
vyšší o 5 Kč za kubík, než jak schvá-
lilo zastupitelstvo Jihlavy; 

- není pravdou, že vedení SVAK 
respektuje rozhodnutí Jihlavy o vy-
stoupení ze SVAK. Z dosavadních 
kroků SVAK je zřejmé, že toto roz-
hodnutí respektuje s podmínkou, že 
se Jihlava vzdá svého majetku. SVAK 
dosud od 1. 1. 2013 nevydal Jihlavě 
dobrovolně ani korunu, a ani metr 
trubek na jejím území. Předsednic-
tvo SVAK tak porušuje usnesení val-
né hromady ze dne 4. 12. 2012, která 
stanovila, jak má být Jihlava vypořá-
dána. Majetek vložený Jihlavou do 
SVAKu (za 85.890.513,33 Kč), maje-
tek Jihlavy s právem hospodaření (za 
341.172.219,- Kč) a 122.562.959,02 
Kč v hotovosti, s úrokem z prodlení 
11.554.845,75 Kč, si Jihlava musela 
od SVAKu „vysoudit“; 

- SVAK dosud učinil řadu kroků 
k tomu, aby nemusel vydat Jihlavě 
naprosto žádný majetek – brání se 
proti každému nároku na vydání ma-
jetku a vyplacení podílu na peněži-
tém majetku SVAKu, podává návrhy 
na přezkumné řízení Ministerstvu 
vnitra, správní žaloby krajskému sou-
du, to vše za halasného deklarování 
o ochotě jednat s Jihlavou. Návrh 
SVAKu ze dne 5. 3. 2014 předpoklá-
dá, že Jihlava se zřekne 134 mil. Kč, 
které si již od SVAKu „vysoudila“;

- Návrh SVAK na vypořádání, kte-
rý předložil Jihlavě 5. 3. 2014, je pro 
Jihlavu naprosto nepřijatelný, a ve 
svém důsledku by mohl přivodit 
trestní odpovědnost těch, kteří by 
jej schválili. Vedle toho, že je zčásti 
nekonkrétní, obsahuje i některé ab-

surdní platby, jako například aby Jih-
lava za něj platila správní poplatky, 
nebo mu uhradila náklady za jeho 
právníky. K opakovaným požadav-
kům Jihlavy SVAK nic nevysvětlil 
a zjevné nezákonnosti neodstranil. 
Zastupitelstvu města Jihlavy bude 
předložen jen takový návrh, který je 
v souladu se zákonem a o kterém je 
možno hlasovat;

- SVAK skutečně umožnil realizaci 
investic Jihlavy do vodovodů a kana-
lizací na území Jihlavy, učinil tak ale 
až poté, co se stalo akutním nebez-
pečí, že ponese ekonomickou, popř. 
trestní odpovědnost za zmaření stát-
ní dotace ve výši 170 mil. Kč, a po 
náročné právní bitvě, tedy nikoliv 
sám a dobrovolně; Není pravdou, že 
by Jihlava do majetku SVAKu jakko-
liv protiprávně zasahovala; 

- Statutární město Jihlava důsledně 
informuje veřejnost o tom, jak plní 
svou povinnost řádně vymáhat své 
nároky vůči SVAKu. Dobré jméno 
SVAKu tedy nepoškozuje Jihlava. Je 
to naopak jeho vedení, které nespl-
nilo a neplní usnesení valné hroma-
dy ze dne 4. 12. 2012 a nevypořá-
dalo Jihlavu dobrovolně ani zčásti; 
ačkoliv na přípravu mělo prokazatel-
ně čas od roku 2009. Uvádí-li vede-
ní SVAku, že za dobu jeho existen-
ce byl vybudován nový majetek za 
1,3 mlrd. Kč, nechť vysvětlí, proč ve 
svém návrhu na vypořádání Jihlavy 
uvedlo, že hodnota celého majetku 
SVAKu je pouze 1,2 mlrd. Kč. Je to 
snad tak, že při hodnocení úspěchů 
SVAKu se čísla nadsazují, a při vypo-
řádání Jihlavy se ponižují? 

- Statutární město Jihlava vyzývá 
představitele SVAKu, aby zanechali 
planých výzev k jednání pro jednání, 
a aby skutečně a bezpodmínečně vy-
dali Jihlavě majetek, na který má nárok 
– privatizovaný majetek na jejím území 
a majetek pořízený v době jejího člen-
ství na jejím území. Jedná se o ten ma-
jetek, jehož vydání se již půl roku brání 
s pomocí VAS, a. s., v řízeních u kraj-
ského úřadu. Fyzické převzetí již vy-
daného majetku je nadbytečné, a je to 
pouze jeden z krycích manévrů, jímž 
si SVAK chce zajistit příjmy z proná-
jmu jihlavského majetku od VAS, a. s. 
O provozování vodohospodářské in-
frastruktury si Statutární město Jihlava 
rozhodne samo. Pokud má SVAK sku-
tečně zájem spory ukončit, má mož-
nost stáhnout veškeré své obstrukční 
kroky a majetek Jihlavě vydat.

Vyjádření města Jihlava 
k informacím vydaným SVAKem

Z dopisů redakci

V zářijových Novinách jihlavské 
radnice byl publikován můj otevře-
ný dopis zastupitelům, spolu s návr-
hem na umístění spalovny (ZEVO) 
u skládky v Henčově, pokud se pro 
jeho výstavbu občané rozhodnou 
v referendu. Na dopis reagovalo ve-
dení města (tedy ne zastupitelé).

Reakce vedení města již v nadpisu 
článku „Odpůrci spalovny nakonec 
navrhují její výstavbu“ je mylná. 

Článek jsem napsal já, Vladimír 
Havlíček, občan, který se aktivně po-
dílel na sběru podpisů pro vyhlášení 
referenda o odpadech, hlavně z dů-
vodu, aby se jakákoliv aktivita, tý-
kající se problematiky odpadů, stala 
nejen široce diskutovanou otázkou, 
ale záležitostí, o které rozhodnou 
občané sami. 

Tedy ne zákulisními triky vedení 
města, ubírajícími se k riziku dalšího 
zatěžování  kapes občanů. Jako Jihla-
vák si přeji, aby si Jihlava řešila pře-
devším svoje problémy a nestala se 

realizací ZEVO nad rámec své potře-
by smetištěm pro široké okolí. 

Nebyl jsem a nejsem odpůrcem 
ZEVO. Jakákoliv paušalizace mé-
ho osobního názoru směrem k po-
stojům dalších aktivistů přípravné-
ho výboru pro vypsání referenda je 
pouze další cílenou snahou vedení 
města znevěrohodnit naše úsilí.

Dlužno připomenout, že můj ote-
vřený dopis zastupitelům nebyl na 
jejich jednání zmíněn. 

Není to bohužel první případ, 
a svědčí to o jediném. Současné poli-
tické reprezentaci města jsou odlišné 
názory občanů města když ne přímo 
přítěží, tak úplně jedno. 

Vedení města si spojilo konání refe-
renda o odpadech s fi kcí, že budou ob-
čané hlasovat proti výstavbě ZEVO. 

Místo toho, aby nabídlo občanům 
přijatelné způsoby řešení problému, 
usiluje o zabránění konání referenda 
za každou cenu.

 Ing. Vladimír Havlíček

Špatná trefa vedení města
(ANO pro referendum, NE proti spalovně)


