
TISKOVÁ ZPRÁVA PROJEKTU HORNÍ POMORAVÍ II

Projekt Horní Pomoraví II překonal první z dílčích cílů

ŠUMPERK 6. října – Projekt Horní Pomoraví II, největší investiční akce v historii šumperského regionu, 

se přehoupl přes první dílčí cíl. Rekonstrukce a výstavby kanalizačních sítí v pěti největších městech 

Šumperska mají za sebou první desetinu stavebních prací. „Můžeme konstatovat, že jsme splnili první 

milník daný harmonogramem projektu a prostavěli jsme přes 135 milionů korun,“ řekl František 

Winter, předseda představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, která je 

investorem projektu.

Lidé z Hanušovic, Šumperku, Zábřehu, Mohelnice a Loštic si zvykají na to, že v části jejich měst je čilý 

stavební ruch, protože projekt počítá s rekonstrukcí 21 kilometrů a výstavbou 60 kilometrů 

kanalizačních sítí a rekonstrukcí čističky odpadních vod. „Dosud se položilo téměř 7,5 kilometru 

kanalizace. Všechna potrubí prošla zkouškami na správné položení a vodotěsnost,“ uvedl manažer 

projektu Aleš Miketa.

Rekonstrukce a výstavby kanalizační sítě potrvají do podzimu příštího roku a náklady přesáhnou 1,5 

miliardy korun. Z toho 1,2 miliardy poskytne Evropské unie. Největší objem prací, cca jedna třetina, je 

plánována v Zábřehu.

VHZ děkuje občanům za pochopení a trpělivost a vyvíjí maximální úsilí, aby práce probíhaly rychle a 

co nejméně obtěžovaly veřejnost. 

Projekt pomůže dokončit čištění vod a odkanalizování zbytku obyvatel regionu, kteří dosud nejsou 

napojeni na kanalizační řad a čističky. Po jeho skončení bude připojeno 99,6% obyvatel oblasti. Sníží 

se také znečistění povrchových a odpadních vod horního povodí řeky Moravy v Olomouckém kraji. 

Projekt zahrnuje pět obcí – Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnici a Loštice s celkovým počtem 

více než 55.000 obyvatel.

Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku 

Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy města a 

obce regionu. Poměr rozdělení akcií mezi obce odpovídal podílu na hodnotě společného majetku. Akcionáři (v 

současné době 27 obcí) se scházejí na valných hromadách, kde rozhodují mimo jiné o obsazení představenstva i 

o všech zásadních investičních krocích.
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