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SVS provádí nutná stavební opatření k plánované výstavbě ČOV Příšovice 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další investiční akci roku 2018: V Příšovicích 

provádíme stavební opatření, která jsou nutná realizovat v předstihu, a to z důvodu investiční akce obce 

Příšovice v souvislosti s revitalizací potoka Příšovka. 

Více o stavbě: 

Na rok 2019 plánuje SVS provést výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod (ČOV) Příšovice vč. 

související kanalizace, a rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Obec Příšovice však obdržela 

pro letošní rok dotaci na revitalizaci potoka Příšovka. Revitalizace se kříží s pokládkou našeho kanalizačního 

potrubí a s úpravou zemní pláně pro výstavbu centrální ČOV. Proto je nutné ze strany SVS provést nezbytné 

části naší plánované stavby již v tomto roce.  

Z uvedeného důvodu je tak z hlavního projektu vyjmuta část stavby, která obsahuje pokládku ocelové 

chráničky (DN 200 v délce 8 metrů a DN 160 v délce 6 metrů), a uložení části trasy kanalizačního výtlaku 

v délce 27,8 metrů z vysokohustotního polyetylenu HD-PE100 pode dnem a v březích koryta Příšovky. Dále 

jsou součástí této části stavby zemní práce, spočívající v úpravách terénu pro příjezd techniky, zřízení 

provizorní příjezdové cesty, přesun zásypové zeminy připravené pro zemní těleso nové ČOV. 

Investorem stavby je SVS. Stavební práce byly již zahájeny (ve 30. kalendářním týdnu) a dle smlouvy o dílo 

má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.  

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