
INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2017 

V tabulce jsou uvedeny investice do životního prostředí financované z městského rozpočtu 
nebo rozpočtu organizací městem zřízených. 

 

Investice do životního prostředí v roce 2017 

Akce 
Výše finančních 

prostředků (v tis. Kč vč. 
DPH) 

Garant 

celoplošná deratizace, deratizace kanalizace 393,2 OŽP 

ekologická výchova 15,1 OŽP 

náklady spojené s ČOV Svitavy (výstavba garážového 

stání, nákup zařízení, běžné výdaje s provozem) 
2.106,5 OŽP 

rekonstrukce splaškové kanalizace ve městě (ul. 

Nádražní, T.G.M., U Stadionu a Kollárova, Hybešova, 

Neumannova) 

19.040,6 OŽP 

přípravné práce pro rekonstrukce kanalizace (ul. 

Poličská, kpt. Jaroše, propojení kanalizací U Tří 

mostů, propojení kanalizací průmyslová zóna) 

745,3 OŽP 

Rekonstrukce dešťové kanalizace 281,4 OŽP 

příprava pro výstavbu poldrů 521,6 OŽP 

spoluúčast města Svitavy na dokončení 

protipovodňové úpravy řeky Svitavy  
3.000,0 OŽP 

likvidace černých skládek 116,3 OŽP 

mimořádný svoz plastů a papíru, mytí kontejnerů 664,5 OŽP 

myslivost 32,5 OŽP 

odborná správa městských lesů 152,6 OŽP 

pěstební činnost v lesích 436,6 OŽP 

údržba ploch v majetku města 319,9 OŽP 

regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě 

Svitavy 
824,1 OŽP 

zelený prstenec I. etapa 232,3 OŽP 



zelený prstenec II. etapa 147,6 OŽP 

navrtávky vodovodního řadu 42,6 OŽP 

navrtávky kanalizačního řadu 23,3 OŽP 

útulek pro opuštěné psy 81,5 OŽP 

koše na psí exkrementy 120,6 OŽP 

nákup sáčků na psí exkrementy, krmivo 144,9 OŽP 

odchyt holubů 50,1 OŽP 

zabezpečení majetku před holuby 49,9 OŽP 

úpravy lesních cest 131,7 OŽP 

provoz sběrného dvora 495,8 OŽP 

provoz komunitní kompostárny 724,7 OŽP 

dotace občanským sdružením 33,0 OŽP 

příspěvek na ošetření významných stromů 69,1 OŽP 

rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Petrusova 2.014,5 SVS 

nákup vodoměrů 307,6 SVS 

pořízení odbočení a uzávěrů vodovodních přípojek 66,1 SVS 

opravy vodojemů 254,4 SVS 

péče o veřejnou zeleň 8.110,8 SPORT 

úklid komunikací 5.113,3 SPORT 

nákup travní sekačky 498,0 SPORT 

nákup servisního motorového vozidla 320,0 SPORT 

nákup vysavače drobného odpadu 51,4 SPORT 

nákup softwaru „Pasport veřejné zeleně“ 382,7 SPORT 

finanční prostředky celkem 46.370,24 

Zdroj: OŽP MěÚ Svitavy 

Vysvětlivky: 
OŽP – odbor životního prostředí MěÚ Svitavy 
SPORT - SPORTES Svitavy s.r.o. 
SVS – Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí 


