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Mûsto Blansko, jakoÏto nejvût‰í aglome-
race ve Svazku, má ve v˘konném orgánu
Svazku, pfiedsednictvu Svazku, svého pfied-
sedu. Je jím zastupitel mûsta pan Ing. Jifií
Charvát. 

Za uvedené období byla na spoleãném
majetku Svazku s pomocí dotací ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí
a Jihomoravského kraje realizována stra-
tegická investice s názvem „Rekonstrukce
pátefiních vodovodních pfiivadûãÛ”, jejíÏ
realizací do‰lo k v˘raznému posunu pfii
zabezpeãení zásobení pitnou vodou bla-
nenské mûstské aglomerace.

V˘znamnou investicí, realizovanou
taktéÏ s pomocí dotace z Ministerstva ze-
mûdûlství, byla v˘stavba vodojemu nad
mûstskou ãástí Klepaãov, kter˘ mimo
zlep‰ení tlakov˘ch pomûrÛ ve vodovod-
ní síti Klepaãova zabezpeãil i dostatek
poÏární vody pro tuto lokalitu. V nepo-
slední fiadû je tento vodojem pfiipraven
slouÏit jako fiídící prvek pro propojení
dvou vodohospodáfisk˘ch soustav,
Boskovicko – Blanenské a Jedovnické.
Tato stavba se umístila na 3.místû v sou-
tûÏi o stavbu roku Jihomoravského kraje
pro rok 2016 v kategorii vodohospodáfi-
ské a ekologické stavby.

Mimo tyto velké stavby bylo realizo-
váno ve spolupráci se Svazkem a se

V souãasné dobû spoleãnû realizujeme
stavbu Staré Blansko, ul. Komenského -
oprava vodovodu a kanalizace s termí-
nem dokonãení 30. 9. 2018.

Dále pak na blanenské ãistírnû 
odpadních vod probíhá v˘mûna odstfie-
divky, která zaji‰Èuje odvodnûní kalÛ
z ãistírenského procesu.

Ve spolupráci se Svazkem a obcí
Olomuãany pfiipravujeme k realizaci re-
konstrukci kanalizaãní âS Kamenolom,
vãetnû v˘tlaku na âOV.

Na závûr bych chtûl zmínit, Ïe Svazek
za období 2014 - 2018 získal ze Státního
fondu Ïivotního prostfiedí, Ministerstva
zemûdûlství a Jihomoravského kraje do-
tace ve v˘‰i 392 902 410 Kã. Celkové
zadluÏení Svazku v tomto období kleslo
z pÛvodních 115 838 048 Kã k 31. 12.
2014 na 81 407 699 Kã k 30. 4. 2018,
pfiiãemÏ v letech 2014 a 2015 probíhalo
ãerpání úvûru ve v˘‰i 70 000 000 Kã na
realizaci stavby „Rekonstrukce pátefi-
ních vodovodních pfiivadûãÛ”.

Dal‰ím pozitivním opatfiením bylo pfie-
úvûrování v‰ech stávajících úvûrÛ, které
probûhlo v roce 2015. Byla vysoutûÏena
nová v˘‰e úrokÛ, která ãiní 0,9% z pÛ-
vodní prÛmûrné úrokové sazby 5,19%. 

Text: Mgr. Ivo Polák, starosta mûsta Blanska
Foto: Renata Kuncová Polická

Správou a údrÏbou silnic JMK  mnoho
oprav vodohospodáfiské infrastruktury
v ulicích mûsta Blanska, namátkou na-
pfi.: Svitavská – oprava vodovodu,
Havlíãkova – oprava vodovodu a kana-

lizace, Masarykova – oprava vodovodu
a kanalizace, Bezruãova – oprava vodo-
vodu a kanalizace, K. H. Máchy – opra-
va vodovodu a kanalizace, Sloupeãník –
oprava kanalizace.

„Svazek VaK”, jako dobrovoln˘ Svazek mûst a obcí sdruÏuje aktuálnû 77 mûst a obcí za úãelem zaji‰tûní obnovy a roz-
voje infrastrukturního vodohospodáfiského majetku, prostfiednictvím kterého zaji‰Èuje VAS, a.s., divize Boskovice, na zákla-
dû smlouvy o provozování, zásobení tûchto mûst a obcí pitnou vodou, jakoÏto i odvádûní a ãi‰tûní vod odpadních.

Starosta Ivo Polák: „Spolupráci se Svazkem
vodovodÛ a kanalizací za uplynulé období

hodnotím jako velmi dobrou”

15. 9. 2016 byl pfiedán do provozu nov˘ vodojem pro Klepaãov


