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Ve Šluknov ě, v ulici Smetanova za číná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kan alizace 
 
Severo česká vodárenská spole čnost (SVS) 
zahajuje další plánovanou investi ční akci 
roku 2019: Ve Šluknov ě, v ulici Smetanova, 
provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu 
a popraskané kanalizace pro cca 140 
napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme 
s městem Šluknov, které plánuje svou 
investi ční akci k obnov ě komunikace.  

Více o stavbě:  

V ulici Smetanova se nachází vodovod z litiny DN 
80 mm z roku 1892. Řad je již dožilý a poruchový. 
Je uložen v těsném souběhu s kanalizací.  

Kanalizace je v této lokalitě tvořena úseky 
betonového potrubí DN 300, 400 a 500 mm. 
Stoka byla postaveno v roce 1973. Hloubka 
uložení kanalizace je od 2,3 do 4 metrů. 
Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace 
vykazuje korozi nad 50 %, netěsné spoje, kaverny, 
deformace a praskliny. 

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 157 metrů vodovodu a 
172 metrů kanalizace. 

Práce budou probíhat pouze ve výkopu v úzké uličce. Stavba svou činností zcela omezí průjezd ulicí. Mezideponie je 
navržena uprostřed stavby na veřejném pozemku, tím bude minimalizována doprava materiálu přes město. Po dobu 
výstavby nelze umožnit průjezd hasičské techniky a ostatním jednotkám IZS. Hlavní cesty jednotek IZS vedou mimo tuto 
úzkou uličku. Při nutnosti zásahu IZS do rekonstruované uličky stavba umožní její příjezd.  

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových, stoka „A“ bude provedena v dimenzi DN 400 
mm v délce 81 metrů, stoka „B“ v dimenzi DN 400 mm v délce 51 metrů a DN 300 mm v délce 40 metrů. Pro nový 
vodovod bude použito potrubí z polyetylenu DN 90 mm. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených 
revizních šachet. Do nových řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Práce budou prováděny 
v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. října 2019. V těchto dnech začal 
zhotovitel vytyčovat inženýrské sítě. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokon čena nejpozd ěji pět měsíců od data 
předání staveništ ě, tj. do 3. b řezna 2019.  

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k 
obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.  

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz 
 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou 
vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 
100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené 
provozování pod plnou kontrolou.  
SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. 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: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren 
odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz. 
 
Kontakt pro média:  
Mgr. Mario Böhme, MBA 
Vedoucí úseku komunikace a PR 
Tiskový mluvčí 
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50 
e-mail: mario.bohme@svs.cz 
tel.: +420 415 654 656 
mobilní telefon: +420 602 251 254 


