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Dotace na čistírny odpadních vod pro obce v CHKO Moravský kras připraveny
Dlouhodobé úsilí ohledně pomoci obcím v oblasti čistíren odpadních vod přineslo
pozitivní výsledky. V loňském roce jsem se intenzivněji věnovala specifické chráněné
krajinné oblasti Moravský kras. Do regionu přijela ministryně životního prostředí Anna
Hubáčková a ředitel SFŽP Petr Valdman na setkání starostů obcí v CHKO Moravský
kras, které se uskutečnilo v pondělí 8. 8. 2022 v Kotvrdovicích. Díky dobré spolupráci
jsme mohli představit dotační možnosti pro obce na čistírny odpadních vod v
chráněné lokalitě. Ministerstvo připravilo výzvy na tuto oblast a také tzv. výhodnou
půjčku. Na detaily se měli možnost starostové zeptat přímo ministryně. Zmiňovaná
půjčka, kde je úroková sazba 1 %, se týká obcí do 2000 obyvatel. Splatnost je
nastavena na 10 let. Navíc obce v této oblasti dostanou o 10 % dotace navíc
k podpoře v rámci výzvy, takže se dostanou na podporu 80 %. Jsem ráda, že se díky
dobré spolupráci podařilo tyto podmínky pro obce vykomunikovat.

Vyjednala jsem 4pruh v severním úseku silnice S73
V dubnu loňského roku Centrální komise Ministerstva dopravy schválila aktualizaci
Technicko-ekonomické studie s variantou vystřídaného 3pruhu v úseku Svitávka –
Moravská Třebová. Od té doby jsem se snažila jednat jak s ministerstvem, tak
s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně přehodnocení kategorie třípruhové na
4pruhovou. Rok a 3 měsíce od rozhodnutí Centrální komise je konečně jasno a i
severní úsek silnice bude čtyřpruhový. Většina lidí již vzdala veškeré naděje. Za tu dobu
jsem uspořádala dvě besedy v Černé Hoře, účastnila jsem se nespočet jednání,
napsala řadu dopisů a připojilo se ke mně celkem 37 obcí a 19 podnikatelů. Důležitá
podpora byla od hejtmana Jihomoravského kraje a Policie ČR, která z pohledu
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu preferovala uspořádání
komunikace s režimem jízdních pruhů 2+2 v celém úseku. Nakonec ministr uložil
generálnímu řediteli ŘSD, aby silnici S73 v úseku MÚK Svitávka – Moravská Třebová
ŘSD připravovalo a realizovalo ve čtyřpruhovém šířkovém uspořádání v kategorii
S26,0/130. Díky čtyřpruhovému uspořádání se zvýší rychlost přepravy osob i materiálu,
sníží se tím náklady, ušetří se čas a to vše znamená větší flexibilitu pro podnikatele a
Občasník můžete vytisknout, dát do vývěsky, po přečtení poslat dál do oběhu - sousedům či
známým. Budu ráda za Vaši zpětnou vazbu, co se Vám líbilo či nelíbilo.
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firmy. Dobrá věc se podařila, podpoří podnikání v našem regionu a v budoucnu to
určitě ocení i další generace.
V současné době začíná předinvestice, realizace kruhového objezdu pod společností
ALPS směr Boskovice. Realizaci úseku Bořitov-Svitávka ŘSD předpokládá nejdříve
v letech 2026-2028. Realizaci navazujícího úseku Svitávka-hranice Pardubického kraje
ŘSD předpokládá návazně přibližně v letech 2028-2032.
V Senátu jsem šest let nepromarnila:
 Podílela jsem se na přípravě 8 zákonů.
 Účast na hlasování v Senátu mám 99,07 %
 Zajišťovala jsem 6 velkých petic.
 Uspořádala jsem desítky seminářů, kulatých stolů a konferencí.
 Zpravodajovala jsem18 senátních tisků.
 Každý rok pořádám charitativní či benefiční akci.
 Podporuji neziskové organizace, spolky, sportovní organizace i jednotlivce.
 Každý rok jsem zařídila vystoupení některého z regionálních hudebních souborů ve
Valdštejnské zahradě.
 Připravila jsem několik výstav regionálních umělců v historických prostorách Senátu.
 Navštívila jsem 35 zastupitelstev obcí, pravidelně navštěvuji setkání dobrovolných
svazků obcí a místních akčních skupin.
 Na půdě Senátu jsem uspořádala v dubnu 2022 Slavnostní setkání malého fotbalu.
 Zasadila jsem se o zhotovení památníku obětem totalitních režimů k 25. výročí
Sametové revoluce (2014) v Boskovicích. Iniciovala jsem realizaci památníku kardinála
Tomáše Špidlíka v Boskovicích (2019).

Kontaktní údaje: Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1; Obvodní kancelář:
Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice; Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01
Blansko; Mobil: +420 606 836 349; E-mail: mirkavitkova@centrum.cz; www.jaromiravitkova.cz; FB:
Jaromíra Vítková senátorka; Twitter: Jaromíra Vítková
Zadavatel/zpracovatel: koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09.
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