
Za kubík vody si pňplatí ť.ť"r
lidé nažďátsku a Třebíčsku
JlHLAVA, HAvLíčKův BRoD pit-

ná voda na Hav]íčkobrodsku příští
rok nepodraží. Za metť krychlor,}
včetně stočnélro budou lidé stejné
jako letos platit 68,32 koruny. Řekl
to ředitel havlíčkobrodské společ-
nosti Vodovody a kanalizace
(VAK).Ian l(adlec.

Více bude v kraji od ledna stát
voda na Ždársku a Třebíčsku. Nej-

dražší na Vysočině bude okres
žďár nad sázavou, kde odběratelé
za metr krychlový pitné vody se

stočnl,tn dají 89,9 koruny.

Na investice půjde okolo
75 milionů korun
Na Havlíčkobrodsku platí lidé
68,32 koruny za metr krychloqý
vody se stočným od letošního led-
na. S Novým rokem se tentokrát
cena měnit nebude, protože se
firmě podle l(adlece podařilo sta-
bilizovat náklady.

Stagnace ceny pro odběratele
nebude mít vliv na investice, kte-
ré se pro příští rok plánují kolem
75 mitionů korun. Majoritní podíl

v akciové společnosti VAK mají
města a obce.

Zdražování pitné vody na Třebíč-
sku a Ždársku v příštím roce zdů:
vodnily tamní svazlry obcí hlavně
nutností plnit podmínky, které
souvisejí s dotovanými projekty
do vodohospodářské infrastruktu-

ry v těchto okresech.
Pitná voda se stočným na Třebíč-

sku tak bude v novém roce dražší
o 2,28 procenta, metr krychloý
bude stát 85,7 koruny. Cena na
Ždársku od iedna stoupne o 1,7

procenta na 89,9 koruny.
Na Jihlavsku letos voda zdražila

od 1. července a nynějších 87,7 ko-
runy za metr krychlový vody se
stočným by lidé měli platit do polo-

viny příštího roku.
Z pěti největších měst Vysočiny

měl zatím nejlevrréjší vodu Pelhři
mov, kde o ceně rozhoduje sama
radnice. Obyvatelé města letos za
metr krychloqi se stočným platí
64,6 koruny. O možných změnách
ceníku zatím nové vedení radnice
nejednalo. (ČTK, red)

Kdo je nově ve vedení
SVAKJihlavsko

Předsedou předsednictva svazu
byl zvolen Roman Fabéš, staros-
ta Telče. Vystřídal bývalého dobro-
nínského starostu Jiřího vlacha.
Pozice místopředsedů budou za-
stáVat František Plavec, starosta
městyse Stonařov a šéf polen,
ské radnice Jindřich §kočdopo,
le. V předsednictvu dále zasednou
starosta Černé vítězslav plocek,

dobron ínslqi radn í Petr Rutsch,
Zdeněk Jirsa, šéŤ úřadu v Dolní Ce-
rekvi, jeho kostelecký kolega Jaro-
slav Matula, Milan Opravil z Dyjic,

Jaroslav Pachr z Nové Říše a puk-
lický radní Jiří Jelínek.


