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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. stanovuje 
s účinností od 1. ledna 2017 tyto ceny za dodávky 
pitné vody z veřejného vodovodu, odvádění odpadních 
vod veřejnou kanalizací a vody odpadní převzaté: 
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OBNOVA VODOVODŮ
A KANALIZACÍ
V ROCE 2017

Voda pitná 45,80 Kč/m3 s DPH

Voda odpadní 57,17 Kč/m3 s DPH

Voda pitná i odpadní 102,97 Kč/m3 s DPH

03
CHYSTANÁ OPATŘENÍ, KTERÁ OMEZÍ PROBLÉMY A ŠKODY
PŘI PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH VE FRÝDLANTU

V minulém čísle jsme Vás seznámi-
li se schváleným „Plánem obnovy 
vodovodů a kanalizací Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s. pro 
období 2016–2025“ který určuje roční 
částku na obnovu ve výši 19 miliónů 
korun, a je tak i důvodem letošního 
zvýšení ceny. Co bude tedy v roce 2017 
realizováno? Dočtete se na str. 3.

Opatření, které má pomoci výrazně zmírnit následky a škody po přívalových deštích, chystá v letošním roce v ulicích Míru a Raisova 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS) ve spolupráci s Městem Frýdlant. Jde o rekonstrukci kanalizace v ulici Raisova od 
mostu k ulici Míru a o výstavbu odlehčovací komory a odlehčovací stoky do Smědé. Akci za 9 957 315 korun umožní finanční zápůjč-
ka, kterou na svém prosincovém zastupitelstvu odsouhlasili zastupitelé Města Frýdlant. 

Problémy řeší Frýdlant při přívalových deštích v ulicích Míru, Raisova a v jejich okolí opakovaně. „Kanalizace je na některých 
místech, především v Raisově ulici, ve špatném stavu a situaci nepřispívá ani fakt, že na území města je velké množství zpevně-
ných ploch, po kterých voda do této lokality stéká. V případě prudkých přívalových dešťů se pak opakovaně potýkáme se vzdouvající 
kanalizací, kdy nám voda zespodu vyráží kanálové poklopy a zaplavuje ulice,“ popisuje starosta Frýdlantu a zároveň předseda 
představenstva FVS Ing. Dan Ramzer. 

Odlehčovací komora a stoka do Smědé by měla problém pomoci 
řešit. „Práce jsou rozděleny do dvou fází. V jedné dojde k rekon-
strukci jednotné i dešťové kanalizace a také vodovodu a následné 
rekonstrukci ulice Raisovy od mostu přes potok Řasnici až ke 
křižovatce s ulicí Míru. V rámci realizace budou propojeny i vo-
dovody dvou tlakových pásem v ulici Raisově přes již zmiňovaný 
most přes potok Řasnici. Ve druhé fázi dojde na samotné vybudo-
vání odlehčovací komory a stoky na křižovatce ulic Mezibranská 
a Míru,“ popisuje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. 

Výběrové řízení na dodavatele celé akce bude spuštěno koncem 
ledna 2017. Práce začnou po skončení Valdštejnských slavností 
2017, tedy nejdříve po 22. květnu 2017. Pokračování na str. 4. 

Podrobnosti najdete na str. 2.
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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 16. prosince 2016 stanovuje s účinností 
od 1. ledna 2017 tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a vody 
odpadní převzaté: 

Jak byla cena vodného a stočného stanovena?
Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) podléhá regulaci věcného usměrňování. Do takto regulované ceny lze 
zahrnout jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daně dle zvláštních předpisů. Ministerstvo financí ČR každo-
ročně vydává výměr, kterým se určuje seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace ceny se použijí 
pro kalkulaci cen za jednotku objemu, kterou je v případě vody pitné a vody odkanalizované 1 m3 (tj. 1000 l). Kalkulace ceny 
vodného a stočného je k dispozici v Provozním a zákaznickém centru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na adrese 
Zahradní 768, Frýdlant, nebo na webové prezentaci vodárenské společnosti http://www.fvs.cz/.

K jakému nárůstu ceny došlo u vodného a u stočného?
Pro koncového zákazníka dochází k nárůstu ceny vodného o 14,4 %, tj. o 5,78 Kč/m3 včetně DPH. U stočného naopak dochází 
k poklesu o -1,3 %, tj. o -0,78 Kč/m3 včetně DPH. Ti, co platí vodné i stočné, si tak připlatí o 5,1 % více, tj. o 5,00 Kč/m3 více. 
Průměrně si tak čtyřčlenná rodina při průměrné spotřebě 146 m3 připlatí za vodné ročně o 844 Kč více, tj. o 71 Kč/měsíc více. 
Za vodné i stočné dohromady pak o 730 Kč za rok, tj. 61 Kč/měsíc více.     

Jaké jsou důvody zdražení vody pitné a zlevnění vody odkanalizované?
Hlavním a vlastně jediným důvodem zdražení ceny je započtení prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. 
Do ceny vody byla zahrnuta první část těchto prostředků vyplývajících ze schváleného Plánu financování obnovy vodovodů 
a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., o kterém jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje a který 
počítá s roční částkou do obnovy přes 19 mil. Kč. Na rok 2017 je v ceně zahrnuto jen něco málo přes 13 mil. Kč. Provozní 
náklady společnosti zůstaly i přes např. 3% růst základních tarifních mezd pracovníků společnosti na stejné úrovni.  
I přes celkový růst ceny vody je pozitivní lehký pokles ceny stočného, kde se kladně projevil počet nově připojených obyvatel 
na kanalizaci především v Hejnicích a Novém Městě pod Smrkem. Dochází tak poprvé v historii společnosti k navýšení plánu 
fakturovaného množství vody odkanalizované o 11 000 m3. Množství vody pitné fakturované je předpokládáno ve stejném 
množství jako v kalkulaci na rok 2016.   

Do zmíněné obnovy vodovodů a kanalizací by v roce 2017 mělo jít i díky akcionářům společnosti přes 22 mil. Kč. V případě, že 
bude zahájena realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“, pak rekordních 251 mil. Kč, zde především díky 
přiznané dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši přes 127 mil. Kč. 
 
Jak si stojí cena v rámci Libereckého kraje?
V rámci Libereckého kraje si stanovená cena nestojí vůbec špatně, viz následující přehled cen vody včetně 15% DPH pro rok 
2017 v Libereckém kraji. Ti, co platí pouze vodné, mají i levnější vodu než v hlavním městě Praha, kde zákazníci zaplatí za 
kubík pitné vody 46,43 Kč/m3.

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15% DPH

dodávka pitné vody (vodné) 39,83 45,80

odvádění a čištění odpadních vod 
(stočné) 49,71 57,17

celkem (vodné + stočné) 89,54 102,97

voda převzatá odpadní 8,11 9,33
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1. Obec Janov nad Nisou 118,82 Kč/m3

2. Vodohospodářské sdružení Turnov 105,30 Kč/m3

3. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 102,97 Kč/m3

4. Severočeská vodárenská společnost, a.s. 98,30 Kč/m3

1. Obec Janov nad Nisou 75,38 Kč/m3

2. Vodohospodářské sdružení Turnov 54,00 Kč/m3

3. Severočeská vodárenská společnost, a.s. 49,98 Kč/m3

4. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 45,80 Kč/m3

Co je voda převzatá odpadní?
Voda odpadní převzatá je přebírána od jiného provozovatele veřejné kanalizace na Frýdlantsku. Zde se konkrétně jedná o Město 
Raspenava, které je nově vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na svém území. Cena vody převzaté 
neodpovídá ceně stočného, je pouze jednou ze složek pro výpočet konečné ceny stočného na území Města Raspenava. 

OBNOVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ V ROCE 2017
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NÁZEV PROJEKTU ROZPOČET Z TOHO FVS

Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok – projekt podpořen z OPŽP 217 178 746 Kč 89 716 477 Kč

Frýdlant Raisova – obnova vodovodu a kanalizace + odlehčení stoky A do Smědé 9 957 335 Kč 2 771 614 Kč

Frýdlant, Lužická, V Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 3 196 604 Kč 0 Kč

Frýdlant, Děkanská – rekonstrukce kanalizace 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč

Bílý Potok pod Smrkem – obnova vodovodu před rekonstrukcí krajské komunikace 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Nové Město pod Smrkem, Dělnická – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč

Nové Město pod Smrkem – přeložka + nové sítě 760 000 Kč 166 700 Kč

Bulovka – rekonstrukce vodovodu před pokládkou nového povrchu 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč

Bulovka – oprava přechodu přes vodoteč 75 000 Kč 75 000 Kč

Dětřichov – oprava 2 přechodů přes vodoteč před protipovodňovými opatřeními 150 000 Kč 150 000 Kč

Habartice – oprava vodovodu v délce 83 m před pokládkou povrchů 150 000 Kč 150 000 Kč

CELKEM 240 617 685 Kč 102 179 791 Kč

CELKEM BEZ REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK 23 438 939 Kč 12 463 314 Kč

Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice
vodné + stočné

Heřmanice, Bulovka, Dětřichov, Kunratice, Višňová, Habartice, Pertoltice, Černousy, Bílý Potok pod Smrkem,
Raspenava,Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice 
jen vodné 

Jak z celkového přehledu vyplývá, obnova vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku se v příštím roce dotkne Frýdlantu, Nového Města pod 
Smrkem, Bílého Potoka pod Smrkem, Bulovky, Dětřichova a Habartic.  V seznamu je i za více než 210 mil. Kč projekt „Rekonstrukce 
úpravny vody Bílý Potok“, který by měl být zahájen díky přiznané dotaci z Operačního programu životní prostředí v příštím roce a po-
kračovat bude i v roce 2018. Informace o tomto největším investičním projektu v historii společnosti jsme Vám přinesli v minulém čísle 
zpravodaje.  

Další významnou akcí letošního roku je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Raisově ulici ve Frýdlantu, v rámci které bude vybudová-
no i odlehčení stoky A, přetížené přívalovými srážkami, do Smědé. Podrobnosti o tomto projektu se dočtete v dalším článku. Infor-
mace o dalších připravovaných akcích je možné v případě zájmu získat od příslušných pracovníků v Provozním a zákaznickém centru 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na adrese Zahradní 768, Frýdlant.
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Tajenka minulého čísla: „Obnova vodovodů a kanalizací“. Výherci: Alena Kobrlová, Michala Judlová, František Tuhý. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 28. 2. 2017 na e-mail soutez@fvs.cz. Z došlých a správných odpovědí budou vylosováni 
tři výherci, kteří získají karafu na vodu a drobné upomínkové předměty Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Do 
e-mailu napište celé jméno a kontaktní adresu.

CHYSTANÁ OPATŘENÍ, KTERÁ OMEZÍ PROBLÉMY A ŠKODY 
PŘI PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH VE FRÝDLANTU
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Pokračování ze strany 1: „Vyžádají si totiž úplnou uzavírku v části ulice Raisova a křižovatky ulic Mezibranská a Míru. Předpokládá-
me, že hotovo bude nejpozději v říjnu letošního roku. Jsme si vědomi toho, že půjde pro řidiče o dopravní komplikaci, ale situaci se 
zaplavováním těchto ulic při přívalových deštích je už potřeba řešit. Ostatně už léta po tom volají obyvatelé této oblasti. Jsme rádi, 
že můžeme jejich problém konečně pomoci řešit,“ dodává Dan Ramzer.  

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova a vybudování odlehčovací komory a stoky do Smědé je vyčísleno na téměř 10 milionů 
korun. „Jde o peníze z půjčky, se kterými se původně počítalo při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Lužická a V Úvoze. 
Díky tomu, že vysoutěžená cena tam byla ale nakonec výrazně nižší, se podařilo z půjčky 7 milionů a 185 tisíc korun ušetřit. A to je 
právě částka, kterou nám díky souhlasu zastupitelstva město poskytlo na rekonstrukci v ulicích Raisova a Míru,“ vysvětluje ředitel 
FVS Petr Olyšar. Zbylé 2 miliony a 771 tisíc pak do rekonstrukce vloží FVS. 

Změnu využití půjčky na akci v ulicích Raisova a Míru umožnilo Město Frýdlant také díky tomu, že se FVS zavázala v příštím roce 
realizovat z vlastních prostředků rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích U Plovárny a Purkyňova.


