
Prohlášení předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ( SVAK )  
ze dne 7. 10. 2014 

 
 

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

- SVAK plně respektuje rozhodnutí 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 vystupují. 

 
- SVAK do současné doby učinil 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 dokumentů nutných k vzájemnému vyrovnání. Ty však 
do dnešního dne nebyly předloženy zastupitelstvu města k projednání. 

  
- SVAK nikdy nebránil Městu Jihlava v přípravě a realizaci investic do infrastruktury 

podpořených dotačními tituly. Naopak vždy deklaroval možnou součinnost. To, že se 
nakonec podařilo najít řešení a investiční akce v Jihlavě byly zahájeny, je výsledkem 
vzájemných jednání obou stran a přijatých kompromisů (nikoliv tedy vítězstvím 
Jihlavy a porážkou SVAK, jak je často prezentováno v médiích).   

 
- SVAK je připraven až do vyřešení majetkového vypořádání i nadále spolupracovat 

s Jihlavou při investičních akcích do vodárenské infrastruktury.  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 Wolkerova, ul.5.května, ul. Brněnská a 
Křižíkova ). 

 
- SVAK se ostře ohrazuje proti Jihlavou dlouhodobě vedené mediální kampani. Jsou 

v ní používány nepodložené, dílčí nebo zkreslené informace, které mají za cíl zastrašit 
členské obce SVAK a v konečném důsledku SVAK rozbít. Je to poškozování dobrého 
jména SVAK a i výsledků činnosti, kterou pro členské obce, ale i pro Jihlavu, za roky 
existence zajišťoval. Za dobu existence SVAK byl vybudován vodohospodářský 
majetek 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 jednání ve věci 

dotovaných investic a ve stejném duchu zahájili neprodleně s vedením SVAK jednání 
o okamžitém fyzickém převzetí již vydaného majetku a jeho provozování ze strany 
města Jihlavy, o okamžitém převzetí  a provozování dalšího majetku, který dle stanov 
SVAK Jihlavě náleží a dořešení dalších sporných otázek souvisejících s majetkovým 
vypořádáním. 

 


