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LETOŠNÍ zima vytváří pro lyžaře úžasné podmínky. Jen v okolí Šacberku se podařilo pracovníkům fi rmy Salix Integra udělat rolbou více jak 10 km stop, a dostali 
se do míst, kam to už dlouho nešlo. Firma použila i výjimečné zařízení, tzv. aktivního neseného stopaře, které má pouze Šacberk. Lyžaři s klasickým běžeckým stylem 
zase mohou využívat stopu rolby se stopařem pro klasiku. Foto: Pavel Havlíček

Jihlava je o krok blíže ke svému 
vodárenskému majetku za 350 miliónů

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v jednací síni magistrátu
úterý 14. února od 13 hodin.
Přenos je přenášen on-line na 

webu města.

Cena vodného a stočného v Jihla-
vě (97,33 Kč za kubík) patří k nej-
vyšším v celé ČR, a obyvatelé se 
oprávněně ptají, proč je tomu tak. 

Odpověď však nemůže dát vede-
ní města, protože s vodárenským 
majetkem hospodaří Svaz vodovo-
dů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), se 
kterým se město dlouhodobě a zatím 
marně soudí o vydání majetku.

Zdá se, že v lednu se konečně 
pohnuly ledy. Kraj Vysočina koneč-
ně odpověděl na žádost města - a 
tuto žádost podpořilo i ministerstvo 

zemědělství -  a rozhodlo ve dvou 
výrocích o: 1. Zrušení provozování  
tohoto majetku pro VAS, a: 2. Pro-
vozování pro smluvního partnera 
SM Jihlava u  majetku s právem hos-
podaření města. 

Rozhodnutí se týká vodovod-
ních řadů Jihlava – Hosov, Henčov, 
Hruškovy Dvory a kanalizačních 
stok Jihlava – A. Důl, Červený Kříž, 
Helenín, Heroltice, Pávov, Pístov, 
Hubenov, Hosov, Popice, Vysoká a 
Zborná, v celkové výši 350 milionů 
korun. 

„Vykonavatelnost tohoto rozhodnu-
tí platí od nabytí právní moci, ale jako 
vždy je tu malé „ ale “. Pro majetek, 
který nesousedí s majetkem Jihlavy, 
prozatím neoprávněně zadržovaným  
SVAK Jihlavsko, není podmínkou pro-
vozování zákonná podmínka Dohoda 
vlastníků sousedící VHI. 

Prakticky tedy, pokud JVAK získá 
povolení k provozování, může tento 

majetek začít provozovat. U ostatního 
majetku musí splnit zákonnou povin-
nost dohody, a je ponechán na libovůli 
SVAK Jihlavsko, který se dosud ubránil 
i žalobě o určení obsahu této dohody u 
OS v Jihlavě. 

V každém případě se dá očekávat, že 
se VAS odvolá. Kraj srozumitelně argu-
mentoval, že pokud Jihlava vystoupila 
ze SVAK Jihlavsko, pak pro tento druh 
majetku nelze v žádném případě uplat-
ňovat smluvní vztah mezi SVAK Jihlav-
sko  a VAS , která tím pádem postrá-
dá titul pro jeho provozování,“ sdělil 
náměstek primátora Jaromír Kalina.

Výsledek uvítal primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek opatrným optimis-
mem a připomenul délku jednání 
mezi městem a Krajem. Jihlava se již 
před rokem a půl obrátila na Kraj, aby 
rozhodl, zda vznikl SVAK v souladu 
s platnou legislativou, a zda Jihlava 
byla právoplatným členem SVAKu. 

„Těmto otázkám se KrÚ v roce 

2015 vyhnul, protože se necítil být 
kompetentní pro toto rozhodnutí, 
ale ministerstvo vnitra nesouhlasilo, 
a Kraji nařídilo vydat rozhodnutí. 
Celý proces trval devatenáct měsí-
ců, a Kraj rozhodl, že vznik SVAKu 
a členství Jihlavy bylo v pořádku. 
Bohužel, rozhodnutí Kraje se nevy-
pořádalo i s dalšími otázkami, kte-
ré MV Kraji zaslalo jako doplňující 
otázky, a to je důvodem, proč se Jih-
lava proti rozhodnutí Kraje v této 
věci odvolává,“ doplnil náměstek 
Kalina.

JVAK dosud v Jihlavě hospodaří 
s částmi vodovodního a kanalizační-
ho řadu v Rezidenci Kaskáda v Hor-
ním Kosově, v Henčově, Herolti-
cích, Kosově, Hruškových Dvorech a 
Zborné. Cena vodného a stočného je 
pro odběratele stanovena pro letošek 
na 77,08 Kč za kubík, tedy o více než 
dvacet korun méně, oproti SVAKu. 
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