
Stručná historie Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 

 
Období sucha a nedostatek pitné vody v 80. – 90. letech minulého století vyvolal požadavek 

obyvatel některých obcí okresů Olomouc a Prostějov, vybudovat vodovod. Některé obce 

usilovaly o vybudování vodovodu samostatně, jiné ve skupinách. Výsledkem těchto snah a na 

základě politického rozhodnutí byl v roce 1993 založen svazek obcí Vodovod Pomoraví. 

Pod patronací Mze ČR byla zpracována koncepce, která řeší jímání vody v mohelnické 

brázdě, její úpravu a rozvod do několika obcí okresu Šumperk, Olomouc a Prostějov. 

 

Dobrovolný svazek obcí „Vodovod Pomoraví“ byl registrován dne 31.8.1993 Okresním 

úřadem v Prostějově a je veden pod č.j. VV/733/93-6 ZS/Št. v registru zájmových sdružení 

právnických osob u Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

Účelem svazku je zabezpečení realizace vodovodního systému z vodních zdrojů mohelnické 

brázdy dle zpracované koncepce a zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou. 

S ohledem na pokles spotřeby vody na jednoho obyvatele po roce 1990, nebyla dosud voda ze 

zdrojů v okr. Šumperk přivedena do Olomouckého okresu, propojení nebylo zatím 

realizováno. 

 

Svazek obcí se řídí platnými stanovami. Nejvyšším orgánem je Valná hromada svazku, která 

je tvořena zástupci členských obcí svazku, volenými zastupitelstvy obcí, podle klíče platných 

stanov. Valná hromada volí Představenstvo a Kontrolní a revizní komisi svazku (KRK). 

V současné době má každý okres pět zástupců v Představenstvu svazku a tři zástupce v KRK. 

 

Zdrojem financování jsou členské příspěvky a členské podíly obcí, státní dotace a návratná 

finanční výpomoc státu. 

Členský příspěvek (v současné době 60,-Kč/obyvatele) slouží k úhradě nákladů na kancelář 

svazku, členský podíl slouží k úhradě investiční výstavby stejně jako dotace a návratná 

finanční výpomoc (NFV). Návratná finanční výpomoc dosáhla výše 122,837.000,- Kč. 

Poslední splátka byla uhrazena v prosinci 2010. 

 

Vlastní výstavba vodovodů byla zahájena v roce 1994 ve všech okresech a je rozdělena na 

jednotlivé stavby VP1 – VP13. Základní vodovodní síť v obcích okresu Šumperk a Olomouc 

je vybudovaná, v obcích okresu Prostějov jsou stavby před dokončením. Chybí dokončení 

plumlovské části (Žarovice, Hamry a Soběsuky) a Nová Dědina na Konicku. 

 

Od roku 1994 bylo vybudováno celkem 257,7 km vodovodů z toho 22,9 km na SU, 102,9 

km na OL a 131,9 km na PV části. Celková kapacita vybudovaných vodojemů je 5.480 m3 a 

zřízeno celkem 9 zrychlovacích čerpacích stanic. 

 

Majetek Vodovodu Pomoraví, svazku obcí je k  31.12.2010 vybudován v hodnotě 

611,959.000,- Kč 

Z toho společné za 23.984 tis. Kč, SU část 76.316 tis. Kč, OL část 223.819 tis. Kč a PV část 

287.840 tis. Kč 

 

 

Počet členských obcí a počet obyvatel: 

Su - 9 obcí, 6 222 obyvatel v obcích Bohuslavice, Brníčko, Dlouhomilov, Dubicko,  

Hrabová, Lukavice, Police, Úsov, Zvole 

 



Ol  - 12 obcí, 10 443 obyvatel v obcích Bílsko, Cholina, Loučany, Loučka, Náměšť na Hané, 

Olbramice, část Olomouce, Senice na Hané, Senička, Těšetice, Ústín, Vilémov 

                                                                  

Pv - 17 obcí, 13 192 obyvatel v obcích Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na 

Hané, Hluchov, Konice, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Mostkovice, Ohrozim, Pěnčín, 

Plumlov, Přemyslovce, Ptení, Stařechovice, Stražisko, Zdětín 

 

 

Sídlo Vodovodu Pomoraví, svazku obcí je v Kostelci na Hané, Okružní 880, 798 41 Kostelec 

na Hané 

 

 

 

 

Zpracoval: Mrázek Alois 

                  pracovníci kanceláře svazku 

V Kostelci na Hané dne 7.1.2011 

 

 

 


