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SVS ve Šluknově odstraní kanalizační výusť DC116 
   

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 
2016, vedoucí ve Šluknově k odstranění kanalizační výusti DC116 do bezejmenné vodoteče pod 
Pivovarským rybníkem. To bude zajištěno vybudováním nové gravitační splaškové kanalizace, která 
bude napojena na kanalizační systém města, zakončený na místní čistírně odpadních vod.  

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Z letošní celkové částky 
na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, na obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti a zbytek jde na strategické investice. Zahajovaná stavba ve Šluknově patří do kategorie 
strategických investic. Odstraněním kanalizační výusti totiž dojde ke zlepšení životního prostředí, protože 
splaškové vody od cca 160 připojených obyvatel budou místo vypouštění do potoka odváděny na čistírnu 
odpadních vod k přečištění.“ 

Více o stavbě: 

Splaškové a dešťové vody z části ulic Karlovy a Křečanské a z ulic Fügnerovy, Jiřího z Poděbrad a K. H. 
Máchy jsou odváděny betonovou kanalizační stokou vnitřního průměru 300 až 500 mm a bez přečištění 
vypouštěny výustí DC117 do bezejmenné vodoteče pod Pivovarským rybníkem. Na stoku je napojeno 61 
objektů s celkem téměř 160 obyvateli. To je z hlediska legislativy nežádoucí stav, proto SVS rozhodla  
o realizaci opatření, jež vypouštění odpadních vod bez přečištění zamezí.  

V rámci investiční akce SVS bude k odstranění této kanalizační výusti vybudována nová odlehčovací 
komora pod č. p. 918 a nová gravitační splašková kanalizace, která splaškové vody odvede do ulice Sídliště  
a tím do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. K tomu bude použito kameninové potrubí 
vnitřního průměru 300 mm v délce 507,26 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 2,74 metrů. Stavba 
bude provedena v otevřeném paženém výkopu, převážně v zelené ploše ve vlastnictví města. Závěrem dojde 
k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. ČOV Šluknov má kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních 
obyvatel) a v současnosti jsou na ni přiváděny odpadní vody od 2 155 EO – její kapacita má proto 
dostatečnou rezervu i do budoucna.  

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v následujících dnech, a podle schváleného 
harmonogramu mají být dokončeny do 15. prosince 2016.  

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici.  Pro okres Děčín SVS pro rok 2016 naplánovala 
dohromady 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu 
investic 168,6 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: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren 
odpadních vod a 3954 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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