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Ve Bzí, místní části města Železný Brod, 
začíná další etapa rekonstrukce vodovodu  
 
 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila 
další plánovanou investiční akci roku 2019: Ve Bzí, 
jež je místní část města Železný Brod, vyměníme 
přes 600 metrů vodovodu z roku 1932.  
 
Více o stavbě:  

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 
60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1932. 
Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím 
počtem poruch, proto rozhodla SVS o provedení 
rekonstrukce. Tato stavba navazuje na rekonstrukci 
vodovodu v roce 2018, kde SVS vyměnila 424 metrů 
dožilého vodovodu. 

V rámci této etapy dojde k výměně vodovodu v celkové 
délce 603,50 metrů, součástí stavby je přepojení všech 
stávajících vodovodních přípojek. Pro nový vodovod 
bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d90 PN 
10. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným 
výkopem.  

Rekonstrukce proběhne na třech vodovodních řadech: 
 

 IO 01 Vodovodní řad „1“: PE 100RC d90 – 374,0 metrů, přepojení 20 ks přípojek 

 IO 02 Vodovodní řad „2“: PE 100RC d90 – 103,0 metrů, přepojení 4 ks přípojek 

 IO 03 Vodovodní řad „3“: PE 100RC d90 – 126,5 metrů, přepojení 6 ks přípojek 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. září 2019. Vlastní stavební 
práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala 
celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 
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 

http://mapa.dopravniinfo.cz/
http://www.svs.cz/

