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VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016
Každoroční řádná Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schválila na svém zasedání ve Frýdlantu dne 
27. června 2017 hospodářský výsledek společnosti za rok 2016.  Detaily hospodaření naleznete na straně 4.

Po letech příprav začala v Bílém Potoce nezbytná rekonstrukce úpravny vody. Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) 
  se na akci za 214 503 206 korun podařilo získat dotaci více než 126 milionů z Operačního programu Životní prostředí. Částkou  
30 milionů pak přispěl dotací z Fondu ochrany vod i Liberecký kraj. Zbylé peníze na akci získá FVS z úvěru. 

03
ZAČALY PRÁCE NA OPATŘENÍCH, KTERÁ MAJÍ ZAMEZIT ŠKODÁM 
PŘI PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH
Opatření, která mají pomoci výrazně zmírnit následky a škody po přívalových deštích v ulicích Míru a Raisova, začala v po-
lovině června budovat 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 řeky Smědé. Akci 
za zhruba 6 milionů a 900 tisíc korun umožní finanční zápůjčka, kterou odsouhlasili zastupitelé Města Frýdlant. Práce, které 
v létě omezí dopravu v ulicích Míru, Raisova a Mezibranská, začaly 21. června.  Podrobnosti si přečtěte na straně 3.

Práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý potok“, 
jehož registrační číslo je CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/00011
75, začaly 30. června 2017. Práce budou probíhat rok a půl. 
„Z původní úpravny vody zůstanou vlastně jen čtyři holé zdi. 
Všechno ostatní bude nové, včetně technologie. Dojde také 
k navýšení kapacity úpravny a objemu akumulačních nádr
ží,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Původní úpravna vody 

nesplňovala technické parametry. „Při přívalových nebo 
delších deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody 
v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie 
to díky účinnějšímu filtru zvládne,“ doplnil Olyšar. Zhoto
vitelem stavby je sdružení firem SYNER VHS Vysočina, a.s. 
a Syner s.r.o.  
 Více informací se dočtete na straně 2. 
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REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY  
V BÍLÉM POTOCE ZAČALA
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Pokračováni ze strany 1: 

INVESTICE 2017 JSOU V PLNÉM BĚHU
02

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. mimo uvedeného projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ letos výrazně investuje 
do obnovy samotných vodovodních a kanalizačních řadů. Celkem bude do obnovy vloženo více než 16 mil. Kč. Často tomu je ve spo
jitosti s prováděnými rekonstrukcemi komunikací jejich správců, což je z důvodu úspory investičních prostředků velmi žádoucí.  

S rekonstrukcemi inženýrských sítí často souvisí omezení v zásobování pitnou vodou, v odvádění odpadních vod a především 
v dopravě, kdy uzavírky komunikací v době provádění jsou nezbytné. Za všechny omezení se Frýdlantská vodárenská společ
nost, a.s. omlouvá všem obyvatelům Frýdlantského výběžku.   

Stávající podzemní prostory úpravny vody – květen 2017. 
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Po letech příprav začala v Bílém Potoce ne
zbytná rekonstrukce úpravny vody. Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s. (FVS) se na akci 
za 214 503 206 korun podařilo získat dotaci více 
než 126 milionů z Operačního programu Životní 
prostředí. Částkou 30 milionů pak přispěl dotací 
z Fondu ochrany vod i Liberecký kraj. Zbylé peníze 
na akci získá FVS z úvěru. 
Práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý 
Potok“, jehož registrační číslo je CZ.05.1.30/0.0/0
.0/15_022/0001175, začaly 30. června 2017. Práce 
budou probíhat rok a půl. „Z původní úpravny vody 
zůstanou vlastně jen čtyři holé zdi. Všechno ostatní 

bude nové, včetně technologie. Dojde také k navýšení kapacity úpravny a objemu akumulačních nádrží,“ říká ředitel FVS 
Ing. Petr Olyšar. Původní úpravna vody nesplňovala technické parametry. „Při přívalových nebo delších deštích nedokázala 
vyřešit problém se zákalem vody v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie to díky účinnějšímu filtru zvlád
ne,“ doplnil Olyšar. Zhotovitelem stavby je sdružení firem SYNER VHS Vysočina, a.s. a Syner s.r.o. 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. připravovala projekt na rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce už před ničivou 
povodní v roce 2010. „Podařilo se nám na ni dokonce získat v roce 2010 dotaci ze stejného evropského fondu jako tentokrát. 
Po povodni se ale FVS, stejně jako prakticky všechny obce Frýdlantska, vydala kvůli odstraňování škod z peněz a nebyli 
jsme schopni spolufinancovat akci vlastním podílem. Projekt byl proto na několik let pozastaven,“ vysvětluje předseda 
představenstva FVS a starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  
Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce je nezbytná nejen kvůli kvalitě vody pro více než deset tisíc obyvatel Hejnic, 
Raspenavy a okolních obcí, ale také kvůli přípravě opatření v souvislosti s chystaným rozšířením a prohloubením pol
ského povrchového hnědouhelného dolu Turów. Reálně totiž hrozí na české straně hranice úbytek povrchové i podzemní 
vody. Opatření, která jsou kvůli nebezpečí úbytku vody na Frýdlantsku po rozšíření a prohloubení dolu Turów připravena, už 
s rekonstruovanou a novou technologií vybavenou úpravnou vody v Bílém Potoce počítají. 
Projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175 je spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Frýdlant, Lužická, V Úvoze — rekonstrukce vodovodu a kanalizace 3 542 381 Kč
Frýdlant — kanalizace a vodovod Raisova ulice + OK Míru / Mezibranská 6 396 635 Kč
Bílý Potok — obnova vodovodu před rekonstrukcí komunikace — jen objekt SO02 2 200 000 Kč
Nové Město pod Smrkem — rekonstrukce vodovodu a kanalizace — Dělnická ulice 886 025 Kč
Nové Město pod Smrkem — přeložka + nové sítě — investice Lalákovi 760 000 Kč
Bulovka — rekonstrukce vodovodu před pokládkou nového povrchu 1 717 574 Kč
Frýdlant, Žitavská ulice — oprava a prodloužení komunikace 950 000 Kč

Celkem obnova vodovodů a kanalizací v roce 2017 16 452 615 Kč

PŘEHLED HLAVNÍCH REKONSTRUKCÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PROVÁDĚNÝCH V ROCE 2017:
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ZAČALY PRÁCE NA OPATŘENÍCH, KTERÁ MAJÍ ZAMEZIT 
ŠKODÁM PŘI PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH
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Omezení se v současné době dotknou jen malé části parku u altánku a obyvatele ani řidiče zatím neomezí. Problémy řeší 
Frýdlant při přívalových deštích v ulicích Míru, Raisova a v jejich okolí opakovaně. „Kanalizace je na některých místech, pře
devším v Raisově ulici, ve špatném stavu a situaci nepřispívá ani fakt, že na území města se stále zvyšuje počet zpevněných 
ploch, po kterých voda do této lokality stéká. V případě prudkých přívalových dešťů se pak opakovaně potýkáme se vzdouva
jící kanalizací, kdy 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 měly problém pomoci řešit. „Práce jsou rozděleny do dvou částí. V jedné bude 
vybudována odlehčovací komora a stoka na křižovatce ulic Mezibranská a Míru. Ve druhé části dojde k rekonstrukci jednotné 
i dešťové kanalizace, vodovodu a následné rekonstrukci ulice Raisovy od mostu přes potok Řasnice až ke křižovatce s ulicí 
Míru. V rámci realizace budou propojeny i vodovody dvou tlakových pásem v ulici Raisově přes již zmiňovaný most přes 
Řasnici,“ popisuje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.
Předběžný harmonogram prací je následující. V současné době se začíná v rohu městského parku u altánku budováním 
odlehčovací stoky, veřejnost tedy nebude stavbou nikterak omezena. V polovině července už ale bude nutné kvůli budování 
odlehčovací komory na křižovatce ulic Míru, Raisova a Mezibranská přistoupit k úplné uzavírce tohoto úseku. „Jsme si vědo
mi toho, že půjde zejména 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. Uzavírka bude trvat podle předběžného plánu zhruba měsíc. Potom by se křižovatka ulic Míru 
a Mezibranská mohla otevřít, ulice Raisova ale zůstane ještě kvůli dalším pracím uzavřená. 
Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova s budováním odlehčovací komory a stoky do Smědé měla původně přijít 
na téměř deset 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 sedm 
milionů a 185 tisíc korun ušetřit. Teď se nám ale i tuto původně plánovanou částku deset milionů na opatření kolem ulice 
Míru povedlo díky soutěži snížit, a to o zhruba tři miliony, což nás samozřejmě velmi těší,“ vysvětluje ředitel FVS Petr Olyšar.
Práce na rekonstrukci kanalizace v ulicích Raisova a Míru a na budování odlehčovací stoky a komory by měly skončit zhruba 
v polovině října. Stavební práce provádí společnost Šebesta VHS, v.o.s. Nad kvalitou prováděných prací a nad bezpečností 
práce dohlíží společnost Investing CZ, spol. s r.o. 

Pokračováni ze strany 1: 
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Tajenka minulého čísla: „Voda je jedním z živlů světa“ Výherci z jarního čísla: Hedvika Brzobohatá z Nového Města pod Smr-
kem, Daniela Pešáková z Frýdlantu, Vlastimír Hájek z Nového Města pod Smrkem. Vyluštěnou křížovku zasílejte do 15. srpna 
2017 na adresu soutez@fvs.cz. Tři vylosování ze správných odpovědí obdrží ručník a drobné upomínkové předměty Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s. Do e-mailu napište celé jméno a kontaktní adresu.

VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016

KŘÍŽOVKA O CENY
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Každoroční řádná Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 
schválila na svém zasedání ve Frýdlantu dne 27. června 2017 hospodářský 
výsledek společnosti za rok 2016, který dosáhl zisku ve výši 2378 tis. Kč. Kladný 
hospodářský výsledek se společnosti díky dobrému hospodaření daří dosahovat 
pravidelně. Hospodaření společnosti bylo kladně ověřeno auditorskou společ
ností OCONSUL, s.r.o. Výše uvedeného dne valná hromada zároveň rozhodla 
o rozdělení zisku, kdy opětovně veškeré prostředky zůstanou ve společnosti. 
Po doplnění rezervního a sociálního fondu budou získané finanční prostředky 
použity na úhradu ztráty z odložené daně a investovány do obnovy vodovodů 
a kanalizací na Frýdlantsku. Žádnému z osmnácti akcionářů společnosti, který
mi jsou obce Frýdlantského výběžku, nebude vyplacen podíl na zisku.
Podrobnější informace o hospodaření společnosti naleznete ve výroční zprávě 
za rok 2016, která je ke stažení na webové prezentaci společnosti.

ROK HOSPODÁŘSKÝ  
VÝSLEDEK

2012 + 1 844 tis. Kč

2013 + 1 022 tis. Kč

2014 + 2 380 tis. Kč

2015 + 2 592 tis. Kč

2016 + 2 378 tis. Kč


