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V Chrastavě, v ulici Na Hůrce, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané
kanalizace
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí plánovanou investiční akci roku 2020: V Chrastavě, v ulici
Na Hůrce, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 50 napojených
obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Chrastava, které plánuje provést obnovu povrchů, a dále se
společností ČEZ, která provede rekonstrukci svých zařízení (kabely NN, VN, VO).
Více o stavbě:
V ulici Na Hůrce se nachází vodovod z PVC
v profilu DN 150, který pochází z roku 1980.
Potrubí je z nekvalitního materiálu, netěsné,
poruchové (aktuálně na něm evidujeme již 8
poruch). Na druhé straně komunikace je přívodní
řad z litiny DN 300 z roku 1994, je v dobrém
technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.
Kanalizaci tvoří potrubí z různého materiálu, je
zde úsek z kameniny DN 300 (150 metrů), DN
250 (150 metrů) a úsek z PVC DN 250 (52
metrů). Kamerová prohlídka prokázala špatný
technický stav: popraskané trouby, špatně
napojené přípojky, chybějí části stěn, dochází k
nátoku balastních vod.
Z uvedených důvodů, a v koordinaci s dalšími
investory,
rozhodla
SVS
o
provedení
rekonstrukce vodovodu v celkové délce 366,40
metrů a kanalizace v celkové délce 349,70 metrů.
Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Zároveň dojde k výměně revizní šachty za betonové
prefabrikáty DN 1000. Do rekonstruované stoky budou přepojeny splaškové přípojky a ostatní vody budou odváděny
novou dešťovou kanalizací, která zde bude v rámci souvisejících staveb v před rekonstrukcí silnice vybudována
(investorem je město Chrastava). Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d160
v délce 361,4 metrů a d90 v délce 5 metrů. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou při rekonstrukci zachovány,
budou přepojeny na nové potrubí. Součástí stavby je propoj na stávající potrubí v ulici Tovární. Rekonstrukce
vodovodu a kanalizace bude prováděna v maximální míře v souběhu, ve společném výkopu.
Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 11. května 2020. Vlastní
stavební práce začnou bezprostředně poté (tj. ve 20. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba
dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 11. září 2020.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16
staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 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.
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