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SVS zahájila rekonstrukci vodovodu v Chrastavě, na nám. 1. máje  

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2018: 
V Chrastavě, na náměstí 1. máje, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 114 metrů. Stavba 
je koordinována s rekonstrukcí plynovodu a dále s investiční akcí města Chrastava, které bude 
provádět obnovu povrchu komunikace.  

Více o stavbě: 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu z litinového potrubí LT DN 60 a LT DN 50 na nám. 
1. máje v jeho stávající trase a niveletě. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny LTH DN 80.  

Stávající vodovodní řad byl uveden do provozu v roce 1909, je zastaralý, silně zkorodovaný a inkrustovaný. 
Vede ve vozovce na západním a jižním okraji náměstí, částečně v souběhu s plynovodem.  

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat ve výkopu s použitím potrubí LTH DN 80 v délce 114,0 metrů. 
Součástí stavby je přepojení všech stávajících přípojek. 

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno 
provizorním povrchovým vodovodem. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. června 2018. Stavební práce v těchto 
dnech začínají. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. srpna 2018.  

Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu společností GasNet a s investiční akcí města Chrastava 
k obnově povrchů.  

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 
20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 
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: 59 
úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 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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Mgr. Jiří Hladík 
Tiskový mluvčí 
Severočeská vodárenská společnost a. s. 
Mobil: 731 452 650 
E-mail: jiri.hladik@svs.cz 

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