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Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko má v současné době v majetku nebo ve správě 108,7
km kanalizačních stok, 7 čistíren odpadních vod, 83 čerpacích stanic odpadních vod, 16
odlehčovacích komor, 182,3 km vodovodních řadů, 19 vodojemů, 2 úpravny vody, 12
čerpacích stanic pitné vody a 11 jímacích území – pramenišť se zdroji pitné vody. Pro celé
spektrum majetku je zpracován podrobný plán obnovy této vodohospodářské infrastruktury.
Strategickým cílem Svazku je naplňování tohoto plánu a získání finančních prostředků právě
na tuto obnovu. Každý vodárenský objekt, každý vodovodní a kanalizační řad má danou svou
životnost především dle použitých materiálů a tím tedy daný termín doporučené obnovy,
např. výměny potrubí, rekonstrukce objektu.
V rámci obce Předklášteří se již v roce 2021 začalo s obnovou vodohospodářské infrastruktury,
a to na ulici Kopečná, kde došlo k obnově vodovodního i kanalizačního řadu včetně celkové
opravy povrchu komunikace. Realizační náklady této akce byly 1 506 tis. Kč.
V březnu tohoto roku se zahájila obnova vodovodního přivaděče do obce z vodojemu Čepička
přes areál Porta coeli o celkové délce 1 478 m a dimenze potrubí 200 mm. V rámci změny trasy
potrubí dojde i k narovnání vlastnických vztahů především v rámci cisterciánského opatství,
kdy se posune nezpevněná cesta směrem k vodojemu přes pozemky opatství do své původní
trasy. Celkové náklady jsou vyčísleny na 5 577 tis. Kč.
Další projekčně připravovanou akcí je obnova přivaděče z jímacího území Na Nivě v
Předklášteří do vodojemu Čepička. Trasa je dlouhá 657 m a po své délce bude muset překonat
jak křížení s vodním tokem Loučky, tak i výrazný svah kopce Čepička až k vodojemu.
Předpokládané náklady jsou 2 500 tis. Kč a termín zahájení během roku 2023.
Svazek pro naplnění plánu obnovy se bude dále věnovat přípravě zadání pro zpracování
projektové dokumentace výměny vodovodních řadů, a to na ulici Komenského a Krátká. Obě
tyto ulice patří do priority obnovy v obci Předklášteří a nejpozději do roku 2024 by mělo dojít
i k jejich realizaci. Další úseky vodovodních řadů dožijí podle plánu obnovy nejdříve až v roce
2041. Zde samozřejmě není uvažována s případným možným havarijním stavem, který se
může stát kdekoliv a kdykoliv.
Situace s kanalizací je v Předklášteří složitější a k okamžité obnově je již v současné chvíli
navrženo 2,66 km kanalizačních řadů. V rámci této skutečnosti se jedná o ulice Komenského,
Palackého, Víska, Chaloupky, Za klášterem, Troubná, Uhrova, Strmá, Uzavřená a Ve dvoře.
Veškerá obnova kanalizačních řadů v těchto ulicích bude plánována především ve vazbě na
ostatní investice jak obce, tak i správců ostatních inženýrských sítí.

