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SVS: Zahajujeme rekonstrukci historického vodovodu v Chrastavě, Liberecké ul.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Liberecku další z plánovaných investičních akcí 
roku 2016 – rekonstrukci 107 let starého vodovodu v Chrastavě, v Liberecké ulici. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale 
v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů 
korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Chrastavě 
v Liberecké ulici bude zrekonstruován úsek vodovodu z roku 1909, na který je připojeno cca 150 obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající vodovod v Liberecké ulici sestává z úseků z litiny o průměru 125, 100 a 80 mm. Řad je vlivem stáří 
v nevyhovujícím technickém stavu, inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho 
rekonstrukci. Souběžně vedená kanalizace, jež prošla rekonstrukcí v letech 2001 a 2003, je v dobrém stavu 
a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm 
v 343,5 metrů a potrubí vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 415,5 metrů. Zároveň bude zrušen kratší 
úsek litinového vodovodu vnitřního průměru 350 mm z roku 1984, vedený přes náměstí, a jediná přípojka na 
něm bude přepojena na zrekonstruovaný řad. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém 
výkopu. Součástí stavby je přepojení všech 41 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení 
na navazující vodovody. 

Investorem stavby je SVS. Stavba SVS proběhne v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších 
subjektů. Provozní společnost SčVK zde provede opravy stávajících vodovodních přípojek, společnost RWE 
bude provádět opravu plynovodu a závěrem provede Krajská správa silnic Libereckého kraje v Liberecké ulici 
obnovu komunikace. Zahájení a postup prací je rovněž koordinován s městem Chrastava tak, aby byly včas 
dokončeny úseky rekonstrukce, a nebyl omezen prostor pro pořádání městských slavností. 

Celá stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. 8. 2016. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 
staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 74,4 
milionů korun bez DPH. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská 
společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje 
od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, 
udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý 
zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 
úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km 
kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při 
současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.
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Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz
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